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طابع  لها  تظاهرة  أسود»    .. »أبيض  صالون  ثل  يمُ

مجموعة  يلتقي  الرابعة  للدورة   .. فنيًا  ومميز  خاص 

مختلفة  واتجاهات  أجيال  يثلون  مرص  رسامي  من 

ومتنوعة يف عرض بانورامي يختزل يف مضمونه معاين 

بليغة  برصية  لغة  واألسود  األبيض  بني  فام   .. الحياة 

بينهام إليجاز  التضاد  بتوظيف  الفنان  يستطيع  حيث 

هذه  ولعل   .. ومقابله  االحساس  أو  وعكسه  املعنى 

األبيض  بني  التضاد  لغة  بها  تتمتع  التي  اإلمكانية 

واألسود هي ما تضمن لفن الرسم سحره واستمراريته. 

ووهجه وجمهوره ..

أ.د/ خـــالـد ســرور
رئيس قطاع الفنون التشكيلية

3



واألسود  األبيض  بني  األسايس  الرهان  هي   ... الحقيقة 

األبيض مبا يحمله من الطهارة ،النقاء، السالم والبساطة 

االعتزاز  رمز  الحزن،  املوت،  من  لنا  يعنيه  مبا  األسود 

العرض  جدران  عىل  لكننا  والغموض  األناقة  بالنفس، 

نكتشف املعنى ونقيضه، لنبحث فيه جامليات األبيض 

دورة  جديد  من  لتنطلق  بينهم،  والتضاد  واألسود 

صالون  يعد   ،2017 الرابعة  أسود(   - )أبيض  صالون 

ضمن  الفنية  األحداث  أهم  أحد  أسود(   - )أبيض 

الحركة  آثرت  التي  التشكيلية  الفنون  قطاع  أنشطة 

التشكيلية بخصوصية وطبيعة أعامله املتميزة بدوراته 

للفنون  الجزيرة  مبركز  أقيمت  والتي  السابقة  الثالثة 

أعوام 2004، 2010 ، 2015 لتأيت الدورة الرابعة 2017 

محملة بإبداع جديد ملجموعة من الفنانني املتميزين 

والخمسني  املائة  من  يقرب  ما  لعدد  قوية  ومشاركة 

األوىل  للمرة  أعامله  يعرض  الذي  الكثري  منهم  فنانًا 

لصالون  الرابعة  الدورة  حًقا  أسود(   - )أبيض  بصالون 

)أبيض - أسود( تحمل يف طياتها جياًل جديًدا من شباب 

ترثي  التي  ألعاملهم  واملتميزين  الواعدين  الفنانني 

الحركة التشكيلية ليستمر اإلبداع والتميز لفناين مرص..

الفنان/ أمري الليثي

القوميسيـر العام
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تكوين 1 - رصاص عىل ورق 33×44 سم - 2016

طعم البيوت- حرب عىل ورق 70× 55 سم

أسامـة ناشـد

أحمـد الشنـاوي 

7
من يحكم العامل؟ - رصاص عىل ورق - 125×85 سم - 2017

مرص القدية - أكريليك عىل توال - 95×122 سم - 2017

إبراهيـم العطـار

إبراهيـم حنيطـر

6



مخيلة ما - حرب عىل ورق - 90×130 سم - 2017

Self portrait - فحم عىل ورق - 35×90 سم - 2016

أسمـاء مجـدي خـوري

إسـراء عقيـل 

9

رصاص عىل ورق - 65×47 سم - 2017

أكريليك عىل توال  - 40×80 سم - 2017

إسـراء عبـد العزيـز

إسـراء عبـد الكريـم

8



من يضمد جرح الغزال؟ - أكريليك عىل توال - 120×120 سم - 2017

روح - رصاص عىل ورق - 64.5×64.5 سم - 2017

أالء علمـا

آالء عبد الواحـد

11

الكابوس - رصاص عىل ورق - 40×30 سم - 2017

رصاص عىل ورق - 112×82 سم - 2017

آالء أميـن

آالء حلمـي
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ذاكرة الجسد - حرب عىل ورق - 55×75 سم - 2017

لكل مقام مقال - حرب وجواش عىل ورق - 80×60 سم - 2016

انجــى يســرى

أنــور الفــوال 

13

حرب ورصاص عىل ورق - 130×150 سم - 2017

حرب عىل ورق - 80×60 سم - 2017

أمانــي موســى

أمــل الهــواري
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أمل- أمل - أكريليك عىل توال - 120×120 سم - 2017

هي والطاووس - أكريليك وزيت عىل توال - 80 ×100 سم - 2017

إيـمــان حكيــم

إيـمــان علــي

15
جدران - أحبار عىل ورق - 54×84 سم - 2017

موالي - أحبار وباستيل عىل ورق - 30×40 سم - 2016

إيـامن البنـا

إيـامن حسيــن

14



 أكريليك عىل توال - 50×50 سم - 2017

آفاق - حرب عىل ورق - 30×30 سم - 2016

إيـمــن السمــري

إيـامن منيـر

17
إحتواء - حرب عىل ورق - 60×100 سم - 2017

زيت عىل توال - 100×100 سم - 2017

إيـمـان مصطـفـى

إيـمـان عمـار
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مرص أم الدنيا - حرب عىل ورق - 93×73 سم - 2017

تجريد نويب - أكريليك عىل توال - 40×40 سم - 2017 

إيهــاب لطفـــي

جرجــس يوســف

19
  رصاص عىل ورق - 80×120 سم - 2016

عازف العود - متربا عىل توال - 70×150 سم - 2017

أيـمـن فايــز 

إينــاس الصديــق
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الصمود  - أكريليك عىل ورق - 80×90 سم - 2017

حرب عىل ورق - 34×37 سم - 2016

حسيـن ياسيـن

حسينـي علـي

21

إلتحام - حرب عىل ورق - 110×80 سم - 2017

تكوين موديل - رصاص عىل ورق - 30×30 سم - 2016

حــازم كمـال

حســام سكــر
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رسالة من العامل اآلخر - أحبار عىل ورق - 50×70سم - 2017

شباك العقل - رصاص عىل ورق - 48×50سم - 2017

حنيـن املهــدى

خالــد أبـو املجـد 

23
 أكريليك عىل كارتون - 40×50 سم - 2016

أكريليك عىل توال - 105×105 سم - 2016

حمـدي عبـد اللـه

حنفــي محمـود
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حرب عىل ورق - 150×110 سم - 2017

me & you - أكريليك عىل خشب - 120×40سم - 2017

خديجـة مصطفـى

داليـا مكــاوي

25

عابرون - أحبار عىل ورق - 72×126 سم - 2016

أم الشهيد - أصباغ عىل ورق كارتون - 55×55 سم - 2017

خالـد خالــد

خالــد سليامن

24



 بدوية - حرب عىل ورق - 25×21 سم - 2016

 بورترية - أكريليك عىل توال - 60×80 سم - 2017

دينـا عثمـان

دينـا عبـد النبـي

27

مثل األزهار - حرب عىل ورق - 50×90 سم - 2016

 حرب عىل ورق - 65×100 سم - 2016

دعــاء الدمـرداش 

دعـاء فاخـر 
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تسع أخريات - حرب عىل ورق - 75×75 سم - 2016

حالة شعورية  - أقالم رصاص عىل ورق 41×82 سم- 2017

رانـا سميـر

رانـدا خضـر

29

الخزالن - أحبار ورصاص عىل ورق - 80×90 سم - 2017

memories - فحم عىل ورق - 60×80 سم - 2016

رامـي صبحـي

دينـا محمـد علـي
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فن أفريقي - حرب عىل ورق - 40×54 سم - 2017

صحبة ومزيكا - فحم عىل توال - 50×35 سم - 2017

رانيـا أحمـد

ريــم جامل عبد الناصـر

31
عشوائية مقننة - أكريليك عىل توال - 90×100 سم - 2017

واحد جنيه - أحبار ورصاص عىل ورق - 55×65 سم - 2016

رانـدا محمـد

رانيـا أبو العـزم
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صوفيا - أكريليك وزيت عىل توال  - 70×100 سم - 2016

طبيعة حية - رصاص وحرب عىل ورق - 45×35 سم - 2017

رميــون صموئيــل

ريهــام املنيــاوي

33

زهور - أكريليك عىل توال  - 200×100 سم - 2017

مهرتئ - رصاص عىل ورق  - 87×52 سم - 2017

ريــم محمـد

ريــم حسـن

32



حلم - 100×70سم بالربواز  - رصاص وحرب عىل ورق  - 2017

النصف اآلخر - أكريليك وفحم عىل توال - 70×130 سم - 2017

ســارة بديـر

ســارة  السنـاري

35

األمل  - أحبار وجواش عىل ورق - 60×23 سم - 2016

مذكرات يومية  - أقالم عىل ورق - 100×70 سم - 2016

ريهــام قاسـم

زينـب حبيـب
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حرب عىل ورق - 50×70 سم - 2017

ســارة عبد الـرازق 

 أحبار وألوان زجاج عىل ورق - 111×69 سم - 2017

ســارة فتحــي

37
أحبار عىل ورق - 35×45 سم - 2016

حرب عىل ورق - 30×20سم - 2017

ســارة ربيــع 

ســارة شلبـي
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تأمالت صوفية - قلم رصاص عىل ورق معاد تصنيعه - 27×29 سم - 2016

روح حرة - جاف عىل ورق - 30×40 سم - 2017

سحــر العــزب

سعــد العــبد

39
حرب عىل ورق - 140×100 سم - 2017

حافة الزمن - فحم و رصاص عىل ورق كتان - 100×140سم - 2016

سالـمـة طــارق

سامــح اسامعيــل
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عامل موازي  - حرب و رصاص عىل ورق - 20×60  سم - 2017

يف سوق الخضار - رصاص عىل ورق - 19×34 سم - 2016

سلمـى الطوخـي

سلمـى زايـد

41

اإلنسان  - رصاص عىل ورق - 100× 55 سم  - 2017 

وأخرتها - رصاص عىل ورق - 25 × 35 سم -  2017 

سلطـان أحمـد

سلمـى أبو طالـب
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طيور-أكريليك عىل توال-35×50 سم-2017

سوزان جبنه

سهى املوصيل

حرب عىل ورق-21×30 سم-2017

43
ضحكة - رصاص عىل ورق -  21×30 سم -  2017

باب الحياة - ألوان جواش و جاف أسود عىل ورق - 40×55  سم - 2017

سمــاح الشامــي

سهــا أبو طالــب
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رصاص عىل ورق-30×٤0سم - 201٦ 

إنها اآللة- قلم يوكن أسود عىل ورق أبيض - 20× 28سم

رشوق مجدي

شذا عصام الدين

45 44
تجريدي 1 -  أكريليك عىل قامش - 100×70سم  - 201٦

هجرة  - زيت و أكريليك -  ٦0×80سم - 201٦

سوزان سعد

سيد خليل



املتمرد - حرب عىل ورق - 50×80 سم -201٦

ملكة مرصية- حرب ورصاص عىل ورق - 35×50 سم -2017

عبري حمدي

طارق ربيع

47 46

الرصخة-حرب عىل ورق - 35×50 سم - 2017

وكفى -حرب عىل ورق كوشيه  - 30×2٦سم - 2017

رشيف منري

ضحى أحمد



فقدان  -أقالم رصاص- 5٦×100 سم - 2017

 أحبار عىل ورق -30×70سم - 2017

علياء هاشم

عال عامد

49 48

ريفية - أكريليك عىل ورق - 80×110 سم - 2017

الحرمان - أحبار أكولني وأقالم رابيدو  -100×70 سم- 201٦

عبري رمزي

عبري عادل



 فحم عىل ورق - 29×21  سم - 2017

 بقعة حية - حرب ورصاص عىل ورق - ٤٦×5٦ سم -2017

عمر عبد اللطيف

فاطمة سالمة 

51 50

 تجريد - قلم جاف أسود - 50×70 سم - 201٦

رصاص و حرب عىل ورق - 53×٤3سم - 2017

عامد الهواري

عمــــر جــــرب



ضلع مبتور-رسم باألقالم الرصاص  - 70×100 سم - 2017

 أكريليك عىل توال - 103 ×103  سم - 2017

كالي قاسم

مارينا خري صادق 

53 52
 حرب و رصاص وألوان خشب عىل ورق - 70×100 سم -201٦

حرب عىل ورق - 70×75 سم - 201٦

فدوى رمضان

كريم رأفت



رقصة نوبية- ألوان زيتية - 100×120 سم - 2017

بورترية - رصاص عىل ورق - ٤0×50 سم - 201٦

محمد الطحان 

محمد الصايغ

55 54
 فحم وزيت عىل توال - 90×120 سم - 2017

انتظار -  أكريليك عىل توال - 70×100 سم - 2017

مجدي الكفراوي

مجدي عبدالعزيز



الطريق - أكريليك عىل توال -٦0×80 سم - 2017

الكأس - حرب عىل ورق - 35×50 سم - 2017 

محمد سعداوى

محمد عبود

57 56
من وحي الجنوب  - رابيدو ورصاص عىل ورق -٤0×50 سم - 201٦

حلم - حرب عىل ورق - 92×129 سم - 2017

محمد املكاوي

محمد دسوقي



نظرة للخارج - حرب صيني -95×95 سم - 2017

السامء متطر سمًكا -فحم ورصاص عىل ورق - 32×2٤ سم - 2017

محمود فريد

محمود فوزي

59 58

طبيعة صامتة - حرب عىل ورق -35×50 سم - 2017

الحياة  - أكريليك و فحم عىل خشب  -122×120سم -2017

محمد عزمي

محمد مقبل



قتل الغراب- أقالم الجاف عىل ورق - 38×٤9سم -201٦

نظرة صامتة - أكريليك عىل خشب - ٦0×٦0سم - 2017

مروان سالم

مروان صربه  

61 60
حرب عىل ورق- ٤0×50 سم - 2017

أفريقيا - أقالم حرب عىل ورق-  - 35×٤5سم -2017

مدحت بنزهري

مرام عبد املغني 



 رصاص عىل ورق - 50×70 سم - 2017

رشقية وغربية- حرب عىل ورق - 120×80 سم - 2017

مروة محي الدين

مريم خليفة

63 62

من وحي مرص - أكريليك عىل توال - 50×70سم -2017

هي - حرب عىل ورق - 35×50 سم - 2017

مروة األمري

مروة حسني



أحياء بحرية- حرب عىل ورق - 35×50سم - 201٦

 أحبار عىل ورق - ٦5×90 سم -201٦

مصطفى عيل

مصطفى ربيع

65 64

Neve- Homeland - رصاص عىل ورق - 100×100 سم - 2017

رصاص عىل ورق - 35×50 سم - 201٦

مريم عبد املجيد  

مصطفى بط



مائدة - حرب عىل ورق - ٦0×80سم -2017

معتز كامل 

ممدوح القصيفي

تكوين -أكريليك وأحبار عىل توال - 100×70 سم - 2017

67 66

صوفيات - ألوان أكريليك عىل ورق مقوى - 30×٦0 سم - 2017

حياة افرتاضية1- حرب عىل ورق - ٦5×80 سم - 201٦

مصطفى يحيى

مصطفى نبوي



تحول -أكريليك وأقالم تحبري عىل سيلوتكس - ٤0×83 سم - 2017

حياة أخرى - أقالم جاف وأحبار - 100×130سم - 2017

مي إبراهيم

مي عامد

69 68
خياالت -أكوريل - 30×٦0 سم - 201٦

منار مجدي

منال سلطان 

طبيعة صامتة - رصاص عىل ورق - 35×50 سم - 201٦



وماذا بعد -رصاص عىل ورق  - 70×100 سم - 2017

آون - حرب وفلوماسرت عىل ورق- 37×59سم - 2017

نجالء يحيى

ندى سليامن

71 70

ظل ونور - أحبار مائية عىل ورق - 21×30 سم - 2017

الهجرة- حرب شيني عىل ورق  - 50×70 سم - 2017

نانسـي ناجـي 

مريفت راسم



تانجو األبيض واألسود -أكريليك50×70سم - 2017

حرب عىل ورق - عمل مكون من 20 جزء – مقاس الجزء 21×30 - 2017

نعمت الديواين

نرسين ممدوح

73 72

ندى محروس

نرمني عثامن

رس الحياة - رصاص عىل ورق -٦0×80 سم -2017

حالة - ألوان بالستيك عىل ورق - 80×٦0 سم - 201٦



عقل وعاطفة - رصاص عىل ورق - 150×80 سم - 2017

هالة الحداد 

تكوين موديل -رصاص عىل ورق -150×150 سم- 201٦

هايدي ياسـر

75 74
طبيعة صامتة -حرب عىل ورق 50×٦0سم - 201٦

حياة -  أحبار وأكريليك عىل قامش- 80×120سم - 2017

نورا سليم 

هاجر محي



جرح - رصاص عىل ورق - 30×٤0 سم - 201٦

تدرج الطبيعة - رابيدو عىل ورق- 3٦×50سم -201٦

هدير جامل

هناء شوقي

77 76
فتاة - فحم عىل ورق - ٤0×50 سم -201٦ 

أسلوب حياة- أحبار عىل ورق - ٤٤×٤٤سم - 201٦

هبة مثابر

هبة محمود



رشور - جاف عىل ورق - 70×125 سم - 2017

رحم - أقالم حرب عىل ورق -2017-201٦

يارا الفخراين

ياسمني إبراهيم

79 78

 أكريليك عىل توال - 125×125 سم  - 2017 

نظرة -  أحبار عىل ورق- ٦0 × 80سم -  2017 

وليد نايف

وئـام عـيل  



من سيوة - فلوماسرت عىل ورق - 35×50 سم - 2016

شجيع السيام- حرب عىل ورق -  30×4020 سم -2016

ياسمني عادل

يونس حسن يونس 

81 80
 حرب عىل ورق -  100×150سم -  2017

أحبار عىل خشب- 100×150 سم )3أجزاء(

ياسمني جامع

ياسمني حسني



أسامء مجدي خوري 

مواليد 1988، بكالوريوس الفنون التطبيقية 2011 ، صالون أبيض وأسود الدورة 

األوىل والثانية، مسابقة اليونيسكو 2005، مسابقة اإلبداع التي نظمتها القنصلية 

الربيطانية، نالت جائزة فاطمة رفعت عامي 2012 و 2013، صالون الشباب عامي 

2010 و 2011 و، جائزة اقتناء من بنك CIB،أكادميية فلورنسا للفنون لوحة 

الرشف ملسابقة املنح الصيفية 2016.

آالء أمين 

مواليد القاهرة 1995، طالبة بكلية الفنون الجميلة - قسم التصوير الزيتي، 

مشاركة يف معرض الخط العريب 2016، معرض مادة تصميامت للفرقة الثانية 

بقسم التصوير 2015، معرض متحف كلية الفنون الجميلة 2015.

آالء حلمي

بكالوريوس كلية الفنون الجميلة2012 ،شاركت يف معرض جامعي 

مبتحف سعد زغلول 2012 ، معرض الطلبة بكلية الفنون الجميلة ، 

، معرض الطالئع بجمعية محبي الفنون، نالت العديد من الجوائز 

منها:الجائزه الثانية رسم عن معرض نهر البحر أسامة. 

آالء عبد الواحد

خريجة فنون جميلة  )تصوير(2012 امتياز مع مرتبة الرشف،إخصايئ 

فنون بوزارة الشباب ، شاركت يف العديد من املعارض منذ 2008.
E-mail:Lo2lo2ahgo@gmail.co

 
آالء علام 

طالبة بقسم الجرافيك , كلية الفنون الجميلة، مواليد 1994 بالقاهرة.

أماين موسـى

بكالوريوس الفنون الجميلة2013 , شاركت بالعديد من الفعاليات الفنيه، آرت 

 Clyde & فاير 2 جالريي آرتس مارت 2016، معرض أول مرة 2016، معرض

co بديب 2016، صالون الشباب 25 و 26 )جائزة العرض الخاص 2015(، صالون 

الجنوب 3و4،)جائزة اقتناء البنك التجاري الدويل(

أمل الهواري

طالبة يف الصف الثالث كليةالفنون الجميلة - تصوير جداري

أنجى يرسى 

الفنون  بكلية  2014،معيدة  الجرافيك  ماجيستري   – الجيزة   -1987 مواليد 

83 82

إبراهيم العطار

بكالوريوس فنون جميلة تصوير-القاهرة ،دبلومة تصوير 1988،املعارض 

الخاصة:معرض إبداعات مرصية فنية، مكتبة القاهرة الكربى، متحف 

صيفية( دفعة2000،معرض)تنويعات  2016،معرض  مختار  محمود 

بالتجمع  الفن  بيت  معارصة(  )إبداعات  ،معرض  شاديكور  قاعة 

الخامس 2016 ،منحه تفرغ لعامني 2009-2008.

إبراهيم حنيطر 

التشكييل،  الفني  واملؤرخ  والناقد  والتصميم  للفنون  أصيلة  رئيس 

املرصية  واملواقع  للصحف  الصحفية  والرسوم  الكاريكاتري  فنان 

ورئيس  العام  ،القوميسري  فن   صحبة  جامعة  رئيس  والعربية،و 

قوميسري  للطفل،  املوجهة  التشكيلية  اإلبداعات  ملعرض  العليا  اللجنة 

ببلغاريا،  عرش  الثامن  الساخرة  للفنون  جربوفو  ببيناىل  املرصي  الجناح 

أحمد الشناوي 

ماجستري الرتبية الفنية ، مصمم رسوم متحركة منذ 2001 وحتى اآلن، ملتقى 

الحيل املرصي الرتاثية واملعارصة 2017 ،مهرجان فن الحيل ـ الدورة األوىل 

أجندة  ,معرض  الورشة  معرض   ،2014 األرض(  )نبت  ،معرض حيل   2016

،صالون الشباب الدورة22، الجائزة األوىل ملتقى الحيل املرصي الرتاثية و 
املعارصة ـ الدورة الثانية

أسـامة نـاشد

بكالوريوس الفنون الجميلة 1986، معارض خاصة بأتيليه القاهرة ،معارض 

خاصة مبجمع الفنون، الجائزة األوىل لتصميم البوسرت العام لرتينايل مرص 

الثالث لفن الجرافيك 1997، جائزة تصميم بوسرت مبناسبة مرور خمسون 

مبناسبة  بوسرت  تصميم  جائزة   ،1996 املتحدة  األمم  إنشاء  عىل  عاًما 

العالقات املرصية-الفرنسية 1998.

إرساء عبد العزيز

طالبة يف الصف الثالث كلية الفنون الجميلة - قسم الجرافيك -شعبة التصميم.

إرساء عبد الكريم

ماجيستري علم نفس 2016،بكالوريوس متهيدى ماجستري علم نفس الرتبية الفنية 

)عالج بالفن( 2014، شاركت يف العديد من املسابقات واملعارض الفنية منها 

)املشاركة يف معرض ال للعنف -شاركت يف صالون الشباب ال26، متحف الطفل 

للحضارة واإلبداع– ساقية عبد املنعم الصاوي.

إرساء عقيل 

مواليد1991 ، طالبة يف السنة الثالثة - كلية الفنون الجميلة- القاهرة.



إميان عامر

مواليد 1984 دولة اإلمارات ،بكالوريوس كلية فنون جميلة 2007 ،أخصاىئ 

ترميم أعامل فنية ىف اإلدارة العامة ىف بحوث الصيانة والرتميم بقطاع الفنون 

التشكيلية ،شاركت ىف عد من املعارض الجامعية ىف مجال الفن التشكيىل. 

إميان مصطفى

الفنية،شاركت مبعرض  الرتبية  كلية  التصميم  يف  دبلومة  مصمم جرافيك، 

املنعم  عبد  بساقية  تصوير  معرض  الفنية،  الرتبية  بكلية  وأسود  أبيض 

بينايل  التحكيم يف  لجنة  ،جائزة  للشباب  األول  الرتاسينا  ، معرض  الصاوي 

األسامعيلية األول للميكرو أرت.

إميان منري

مدرس بكلية الفنون الجميلة، شاركت يف تريناىل مرص الدويل الرابع لفن الجرافيك  

2003، مثلت مرص يف معرض الصالون األول للفن يف بوليفيا عام 1999، الجائزة 

األوىل  ىف مجال الجرافيك بينايل بور سعيد القومي عام 2005،جائزة الصالون يف 

صالون الجنوب الدوىل الرابع باألقرص2016، جائزة احسن رسالة علمية ىف مجال 

الفنون  لعام 2011-2012 لرسالة الدكتوراة.

أمين السمري

أستاذ الرسم والتصوير جامعة حلوان ، والجامعة األمريكية بالقاهرة، يشارك 

ىف الحركة التشكيلية محليا ودوليا منذ تخرجه ،مثل مرص ىف عدة مشاركات 

داخل وخارج مرص ،منها بيناىل القاهرة ، وبيناىل األسكندرية ، بيناىل ڤينسيا ، 

بيناىل دوبرفينك ، باإلضافة للمعارض الدولية ،نرشت أعامله جريدة نيويورك 

تيّم، جريدة اللوموند الفرنسية ،نال جوائز عديدة محليا ودوليا وله العديد 

من املقتنيات لدى املتاحف واألفراد.

أمين فايز 

 Theodoros  بابادوبولس ثيودورس  الفنان  يد  عيل  باليونان  درس 

Papadopoulos وكان من نتاج عالقته الوثيقة بهوالء الفنانني تخصص يف االيقونة 

البيزنطية حتي أصبح من القالئل الذين يجيدون هذا الفن مبرص، له تسعة 

معارض خاصة و تسعة عرش معرضا جامعيا، عرض معرضني بأمريكا و أيًضا 

معرض بإيطاليا ، له مقتنيات مبرص و الخارج.
 

إيناس الصديق 

فنانة مرصية معارصة، متيزت بانها الوحيده التى تعمل بــ الفن الحيوى، 

حيث تستخدم ىف أعاملها الطحالب و الفطريات و البكرتيا و غريها من 

الفنيه من خالل  االعامل  داخل  الحركة  و  التغري  لتحقيق  الحية  العنارص 

النمو الحيوى،تخصصت ىف »فن التجهيز ىف الفراغ« 

إيهاب لطفي  

مواليد القاهرة 1967، بكالوريوس الفنون الجميلة1990 ،شارك ىف صالون 

85 84

والتصميم –جامعة العلوم الحديثة واألداب 2011-201،عضو بنقابة الفنانني 

،نالت عدة جوائز منها  ، شاركت بعدة معارض محلية ودولية  التشكيلني 

جائزة البيناىل الدوىل لدول البحر املتوسط 2011 باليونان ،ميدالية رشفية 

من جمعية محبى الفنون  الجميلة 2009 ،جائزة الرسم بصالون الشباب 

»اورينتال  بفندق  ،املقتنيات:  الطباعة  و  الحفر  الثالث  املركز   – الدورة18 

ريزورت –رشم الشيخ – مركز البلدية بآيدن/تركيا

أنور الفوال 

املرصية  الجمعية  عضو  للخطاطني،  العامة  النقابة  ادارة  مجلس  عضو 

العامة للخط العريب، عضو نقابة املعلمني املرصية، عضو نقابة التطبيقيني 

املرصية، مدرب معتمد باالكادميية املهنية للمعلم

إميان البنا

مواليد 1976 ،استاذ مساعد بكليه الفنون التطبيقية شاركت يف الحركه الفنية 

التصوير٬التجهيز يف  الرسم و  ايل اآلن يف مجاالت  يف مرص منذ عام 1997 

الفراغ٬ الفوتوغرافيا واملوزاييك وكذلك ورش العمل يف مجاالت فنيه متعددة٬ 

عام  الجيزة  وفناين  كتاب  جميعة  من  العلمي  التفوق  جائزه  عيل  حاصلة 

1999، جائزه راغب صديق عام 2004 

إميان حسني

معيدة بكلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان، شاركت ىف معرض جامعى بساقية 

الصاوى 2013 ، قامت بعمل معرض شخصىى بعنوان » الهندسة املقدسة » و 

هو تجهيز ىف الفراغ حول عالقة األزياء بالتكنولوجيا بكلية الفنون الجميلة 2016 

، حاصلة عىل ماجستري الفنون الجميلة 2017 .

إميان حكيم 

بكالوريوس الفنون الجميلة ،أقامت تسعة معارض فردية حتى اآلن،شاركت 

و  العام 2008 و 2010  املعرض  أهمها  الجامعية  املعارض  العرشات من  يف 

2014 ومثلت مرص عامليا ىف بيناىل شيانسيانو بإيطاليا 2013 و معرض بجالريى 

جاجلياردى بلندن 2014 وبيناىل ارت ماليزيا 2014 ومعرض السالم الدويل يف 

كازاخستان 2015 ،فازت بجائزة الفنان الدويل للسالم ومعرض طريق الحرير 

بطاجيكيستان 2016 ولها مقتنيات  لدى العديد من األفراد والجالرييهات ىف 

مرص و اإلمارات و الخارج .

إميان عيل 

مواليد القاهرة ،بكالوريوس الرتبية النوعية 2002 ،شاركت يف ملتقي الربلس 

يف  )الرشفية(  التحكيم  لجنة  جائزة  نالت  الجداري2014,  للرسوم  األول 

صالون إقليم القاهرة الكربي وشامل الصعيد 2015 ،جائزة صالون الشباب 

الخوف2014  الفراغ عن عمل حضانات  التجهيز يف  مجال  الدورة 25 يف 

,جائزة التصوير يف صالون الجيزة التشكييل األول إلقليم القاهرة الكربي و 

شامل الصعيد 2014.



معرض الفن املرصى املعارص بدىب 2006 ،معرض الفنون املرصية املعارصة 

بأسبانيا اليكانتى 2006 ،نال جائزةصالون الشباب التاسع1997،جائزة لجنة 

التصوير )الهرم الذهبى( مناصفة بصالون الشباب السادس عرش 2004 .

حنني املهدى

مدرس مساعد بقسم األشغال الفنية والرتاث الشعبى ماجستري الرتبية الفنية 

2014، نالت الجائزة التشجيعية ىف الصالون األول للنسجيات بقرص الفنون. ورشة 

تبادل ثقايف بأملانيا تحت عنوان )Unfolding Perspectives( شاركت ىف العديد 

من املعارض الجامعية ومعارض أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية الفنية.

خالد أبو املجد 

االول  الحيل  مهرجان    2014 حلوان   جامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  أستاذ 

الثقايف  املغرب،  االتبادل  الثقايف  ايطاليا ، معرض  التبادل  والثاين ،معرض 

معرض موازي للتبادل الثقايف  العلمي باوزبكستان ، مراسم سيوة ،مراسم 

االقرص، بينايل الخرايف الكويت،القريوان تونس،املكتب الثقايف املرصي باليونان، 

معرض رؤى تعبريية بني التشخيص والتجريد باملينا 2007  ،معرض املشغوالت 

املعدنية والحيل اليونان 2008، معرض وجوة مرصية نحاس مطروق 2012 

وجوة  2013،معرض  رؤية  الحيل  معرض  وتعبريات2013  وجوه  معرض 

مرصية2 نحاس مطروق 2014، نال عدة جوائز وشهادات التقدير منها جائزة 

االبداع يف مجال الرسم 2004 باالوبرا – الجائزة الثالثة بينايل بورسعيد 2005

خالد خالد 

مركز    - تشكيلية   فنون   1998،مدرب   الفنية  الرتبية   يف   بكالوريوس  

رسم-كلية   – الخامس  الدويل  الجنوب  صالون  اإلسمــاعيلية،  الفنون  

الفنون الجميلة – األقرص 2017 ،صالون - ساقية  الصاوي  لألعامل  الفنية  

الصغرية-رســـم- 2016، الجائزة  الثالثة - صالون ساقية الصاوي للمنمنات 

والقطع الصغرية-رسم2016.

خالد سليامن

مواليد 1960،بكالوريوس كلية الفنون الجميلة 1984، عضو نقابة الفنانني 

نال عدة   ، منذ 1984  املحلية  الجامعية  املعارض  ،مشارك ىف  التشكيليني 

جوائز ىف مجل الجرافيك واإلعالن والتصوير الفوتوجراىف.

خديجة مصطفى

بكالوريوس كلية الفنون الجميلة 2008، شاركت يف الكثري من املعارض و 

البيناليات وعروض األزياء داخل مرص و خارجها منها مهرجان واو للجرافيتى 

ىف مرص 2015،و واو بلدك ىف األردن 2014, نساء من أجل الدميقراطية ىف 

بولندا TEDxCairo ،2013 ىف مرص 2013, بيناىل البحر املتوسط ىف اليونان 

ART-AIUD ,2011 ىف رومانيا 2011و غريها..
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الشباب ىف دوراته)11,6,4(،صالون االعامل الصغرية  ىف  دوراته )4,3,2,1(

مكاوى  محمد  الفنان  مع  الدولية  مرص  جامعة  ثناىئ  معرض  يف  شاركت 

)2001( ،قوميسري معرض عيون مرصية2000 قاعة دروب له عدة معارض 

خاصة منها ظالل)2004( قاعة قرطبة.

جرجس يوسف منصور)جورج(
شارك يف صالونات الربيع - دورات املعرض القومي العام- معرض خاص عام 

2000 ،قام بتنفيذ أقنعة مرسحية الخديوي عىل مرسح البالون ،له مقتنيات 

مبتحف الفن الحديث ولدى األفراد بالقاهرة وأوروبا.

حازم كامل  

معرض  شارك ىف   ،  2005 تصوير  قسم  الجميلة  الفنون  كلية  بكالوريوس 

صالون الشباب ىف دورته24 ،25 

حسام سكر 

مواليد 1956 ،اتم دراسته للفنون 1979 ،مشارك ىف الحركة الفنية منذ 1980، 

الحديث ،معارض داخليةمنها  الفن  الثقافة - متحف  لديه مقتنيات: وزارة 

الصالون األول لفن الرسم أسود-أبيض2004، معارض خارجية بعدة دول.

حسني ياسني

صالون  يف  شارك  نوعية2007،  تربية  مواليد1986،بكالوريوس 

لالعامل  مختار  محمود  2008-2010-2011،صالون  الدورات  الشباب 

الصغرية-2010، صالون أبيض وأسود 3  -  2015

حسيني عيل 

الرتبية  بكلية  األسبق  الزخرفرفية  التصميامت  استاذ متفرغ ورئيس قسم 

الفنية،شارك يف العديد من املعارض املحلية والدولية واملعارض الشخصية، 

الثقافية،  باملجالت  الفنية  والرتبية  التشكييل  الفن  مجال  يف  كتابات  له 

مقتنيات محلية ودولية.

حمدي عبد الله

منصب  شغل  حلوان-  بجامعة  الفنية  الرتبية  لكلية  األسبق  العميد 

املستشار الثقايف ومدير املركز الثقايف املرصي بسفارة جمهورية مرص 

العربية باليمن من عام 2000 إىل 2004، قوميسري للعديد من املعارض 

واملحافل الفنية،نال عدًدا من الجوائز رفيعة املستوى، منها جائزة أحسن 

كتاب يف الفن التشكييل من معرض القاهرة الدويل للكتاب 2014.

حنفي محمود

ماجستري ىف الرتبية الفنية 2002، قام بتدريس الرسم بقسم الفنون بالجامعة 

األمريكية  الجامعة  الفلىك  بجالريى  معرض  يف  شارك   ،2007 االمريكية 

 ،2004 للكتاب  الدوىل  فرانكفورت  منها:معرض  دولية  معارض   ،2006



رانا سمري 

مواليد 1995، طالبة  ىف كلية الفنون الجملية، املشاركة ىف معرض متفوقى 

املشاركة  ىف املرشوع  والتصميامت 2016،  الحفر   الثانية  ملادة   الفرقة 

.2016  BECAMI :البحثى

راندا خرض

املاجستري  مرحلة  طالبة يف  ،وحاليا  فنون جميلة  بكالوريوس  مواليد 1993، 

،شاركت يف عدد من املعارض الجامعية آخرها معرض هي بأكادميية الفنون ،تم 

. CIB اقتناء مجموعة من أعاميل من قبل البنك التجاري الدويل

راندا محمد 

خريجة تربية فنية 2010، مصممة حىل  اشرتكت ىف العديد من املعارض 

و مهرجان  املعارص  2015  الرتاىث  الحىل  ومنهم مهرجان  الجامعية  الفنية 

مصممى الحىل 2016 ومهرجان الحىل الرتاىث املعارص 2017 ، نالت ميدالية 

العاملى  الذهب  مجلس  من  تقدير  ،شهادة  عمل  الفضل  فنان  معرض  ىف 

ملهارات البيع والتسويق البرصى 2009 

رانيا أبو العزم 

مواليد 1984 ،مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة ،ماجستري يف التصوير 

فردي  معرض   ،  )2017-2003( مابني  جامعية  معارض  عدة   ،2014

بعنوان)خط xلون( 2015، نالت عدة جوائز منها جائزة العرض العام  يف 

الثامن  العام  2016،املعرض  والعرشون  السابعة  الدورة  الشباب  صالون 

واألفراد   CIB بنك   ، املرصية  الحكومة  لدى  مقتنيات   ،2016 والثالثون 

داخل مرص و خارجها .

رانيا أحمد 
مدرس التصميم بكلية الرتبية النوعية– شعبة الرتبية الفنية - جامعة أسوان 

،ماجستري ودكتوراه الرتبية الفنية بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان2012، 

شاركت بالعديد من املعارض الجامعية باإلسكندرية والقاهرة واإلسامعيلية 

وأيطاليا منذ التخرج وحتى اآلن.

ريم جامل عبد النارص 

مواليد القاهره 1987،بكالوريوس فنون جميله 2009 ،منحة التفرغ الفني 

الشباب26-25-19  صالون  منها:  معارض  ىف  شاركت   ,2017-2016 لعام 

،معرض برامتان2009 ,معرض جامعي مع نخبة من كبار الفنانيني  بقاعه 

The Gallery ،معرض ىف قاعة آرت سامرت 2015-2016 ،معرض جامعي 

بقاعة الكحيلة 2017.

ريم حسن 

العام  ،األمني  الجميلة  الفنون  بكلية  ،أستاذ   1971 اإلسكندرية  مواليد 

لجامعة الفنانني والكتاب باإلسكندرية ،عضو مؤسس جامعة عني للفنون 

 ، دواير  جامعة  مؤسس  عضو   2009-2008   ، الدوىل  الفنى  والتعاون 
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داليا مكاوي 

بكلية  2009،معيدة  الجميلة  الفنون  1986،بكالوريوس  الجيزة  مواليد 

الفنون الجميلة بقسم الجرافيك منذ عام 2011م , شاركت يف العديد من 

الفاعليات املحلية و الدولية. 

دعاء الدمرداش

تخرجت من كلية الفنون الجميلة2011، شاركت يف معرض الطالئع بجمعية 

محبي الفنون الجميلة لعدة أعوام، صالون الجنوب باألقرص 2014، مهرجان 

اسرتكا الدويل للفنون برشم الشيخ 2014 ، صالون الشباب الرابع و العرشين 

2013،معرض أجندة مبكتبة اإلسكندرية 2013.جائزة الحفر مبعرض الطالئع 

2012، جائزة مؤسسة آراك للفنون  

دعاء فاخر 

بكالوريوس الرتبية النوعية2012 ، باحثه ىف  ماجيستري كلية الرتبية الفنية ، 

شاركت يف صالون الربيع بساقية الصاوي عام 2015، صالون الشباب 2016 

اللقطة  جامعة  يف  عضو  الواحدة،  اللقطة  لجامعة  الورد  كشك  معرض   ،

الواحدة.

دينا عبد النبي

بكالوريوس انرثوبولوجيا الثقافات، قسم العلوم األجتامعية، الجامعة املريكية 

كانربا،   TAFE College كلية   ، الضوىئ  التصوير  ىف  1984شهادة  بالقاهرة،  

أسرتاليا1990،شهادة ىف التصميم الداخىل، كلية TAFE College كانربا، أسرتاليا 

1991،أكادميية الدكتور/مصطفى الرزاز للفن2014، شاركت يف عدة معارض.

دينا عثامن

 ،2014 من  بداية  ماجستري    ،2014 1992،بكالوريوس  القاهرة  مواليد 

شاركت ىف كثري من املعارض وهى معرض صالون الجنوب 2017، و معرض 

الفنون  كلية  يف  ومعرض   ،2015 و   2016 الصاوي  ساقية  يف  البحر  نهار 

الجميلة 2010

دينا محمد عيل

مواليد القاهره 1990، ماجستري 2016 ، مدرس مساعد بكلية الرتبية الفنية 

قسم تصميم ،شاركت يف العديد من املعارض الجامعية معرض أعضاء هيئة 

تدريس كلية تربية فنية ،معرض الفنون البرصية باإلسكندرية ،معرض نهر 

البحر ،معرض مرشوع فنان ،صالون الشباب ىف دورته 26 ، 27 .  

رامي صبحي

يدرس يف السنة الرابعة يف املعهد العايل للفنون التطبيقية مبدينة السادس 

 ،2017 الفن  شجرة  ،معرض   2017 بإيطاليا  اوربينو  معرض  أكتوبر،  من 

)إبداع 5(  األمري طاز 2017، ومسابقة ومعرض  الحياةبقرص  معرض روح 

.2014



سارة بدير 

مواليد 1988، ماجستري بقسم التصميامت الزخرفية- كلية الرتبية الفنية2013، 

الفنية،شاركت  الرتبية  كلية  الزخرفية،  التصميامت  بقسم  مساعد  مدرس 

بالعديد من املعارض والورش داخل مرص وخارجها.

 سارة ربيع

مدرس  الفنية2014.  الرتبية  بكلية  الزخرفية  التصميامت  قسم  ماجستري 

املنيا،  جامعة  الفنية  الرتبية  كلية  الزخرفية  التصميامت  بقسم  مساعد 

شاركت يف العديد من املعارض الجامعية. الجائزة التشجيعية مركز الفنون 

التشكيلية جامعة حلوان 2007.

سارة شلبي

مبعارض  شاركت   ،2014 تصميم  ماجستري   ،2010 فنية  تربية  بكالوريوس 

جامعية منها مهرجان الحرف الرتاثية 2014، صالون الشباب الدورة 25، 26 

صالون أبيض وأسود الدورة الثالثة 2015، مقتنيات متحف الفن الحديث من 

معرض الجرافيك القومي الدورة الرابعة 2016، جائزة القوميسري العام الفنان 

إسالم عبدالله وأحمد عبدالكريم صالون الشباب 27 لعام 2016 )رسم(.

سارة عبد الرازق 

مواليد اإلسكندرية 1988،شاركت يف العديد من املعارض منها:معرض العيد 

الفنانني مبركز االبداع و بقلعة قايتباى 2014،  القومى لالسكندرية لنقابة 

صالون الشباب بقرص الفنون اليوبيل الفىض 25، معرض يوم املراءة العاملى 

للحاصلني عىل  تابع  نساء من مرص  الفرنىس 2017،معرض  الثقاىف  باملركز 

املنحة  بقاعة الهناجر بدار االوبرا 2017.

سارة فتحي

مواليد1993،طالبة يف كلية الفنون الجميلة، دبلومة تصميم جرافيك والعمل 

مستقلة كمصممة جرافيك, شاركت ىف ورشة عمل مبجلة روزاليوسف الدورتني 

االوىل و الثانية ،شاركت بدورة تدريبية برشكة برتوتريد وشهادة تقدير، جائزة 

خاصة من الوزارة للمتفوقني و شهادة تقدير.

ساملة طارق

مواليد 1990 باملنيا – حاصلة عىل بكالوريوس الفنون الجميلة 2012

املشاركة يف معرض فنون الطالئع بجمعية محبي الفنون الجملية عام 2012 

،معرض ساقية الصاوي للقطع الصغرية 2012،صالون الشباب2012،معرض 

الطباعة الدويل للطلبة بالكلية 2014 ،معرض بنك الCIB بالكلية 2015.

سامح اسامعيل

محبي  جمعية  1997،عضو  الجميلة  الفنون  كلية   ،1974 القاهرة  مواليد 

من  العديد  ىف  بالجمعية ،شارك  الشباب  لجنة  ورئيس  الجميلة  الفنون 

الفنان حمدي رضا  :معرض مشرتك مع  الجامعية والفردية منها  املعارض 

معرض   ،2007 االمارات  ظبي-  ابو  قباب-  بقاعة  جامعي  معرض   ،2006
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شاركت ىف الحركة التشكيلية املحلية و الدولية منذ عام 1990 ،العديد من 

الجوائز الدولية و املحلية  ، وشاركت بعدد من ورش العمل الدولية خارج 

مرص ،إقامة فنية بدولة جنوب أفريقيا عام 2004 ، معسكر الفن الدوىل 

برومانيا من 2011 : 2013. 

ريم محمد
عدة  شاركت ىف  الجرافيك2016،  قسم  الجميلة  الفنون  كلية  بكالوريوس 

ومعرض  االسالمى  املتحف  عن  هنا(  )كنا  معرض  مثل  جامعية  معارض 

بكلية الفنون الجميلة وشاركت يف مرشوع تخرجى ىف صالون العرض األول 

لوحتى عىل  و حصلت  الصاوى  بساقية  البحر  نهر  الفنانة  وأخريا معرض 

املركز الثالث.

رميون صموئيل 
املوسوعة  ايل  ينضم  فنان مرصي  اول   ،  1999 القبطي  الفن  يف  ماجستري 

العاملية لفناين املوزايك من 2007:2005 ،جائزة ثانية يف املسابقة القومية 

التشكيلية للمجلس االعيل للشباب والرياضة من عام 95 ،جائزة  للفنون 

تشجيعية مبعرض الطالئع – جمعية محبي الفنون الجميلة – مدير مرشوع 

ترميم ايقونات املوزايك الخاص بالكنيسة البطرسية

 ريهام املنياوي 

،لديها  الدولية واملحلية   العديد من املعارض  ، اشرتكت ىف  مواليد 1980 

مقتنيات لدى األفراد، اشرتكت ىف العديد من الورش الفنية، معرض دويل 

يف ترايدينت السعودية 2006، معرض يف فندق نوفتيل  2010 و معرض 

جامعى ىف أتيليه القاهرة 2011.

ريهام قاسم

مواليد الرشقية  1990 ،تخرجت من قسم التصميم الداخيل واألثاث 
بقسم  ومعيدة  حر  كمصمم  وتعمل  فنانة  التطبيقية،  الفنون  بكلية 
أكتوبر،كام   6 جامعة  التطبيقية  الفنون  بكلية  واألثاث  الداخيل  التصميم 

تدرس  لتحضري درجة املاجستري بكلية الفنون التطبيقية

زينب حبيب

مواليد القاهرة 1988، ماجستري الفنون الجميلة ،شاركت ىف عدة معارض 

شاركت بصالون الشباب 27 خزف الطريق ،شاركت يف صالون الشباب23 

بجائزة  والفوز  الفنون  بقرص  فوتوغرايف  ،تصوير  الفيض(  الـ25)اليوبيل  و 

اقتناء بنك ال CIB  ،االشرتاك بورشة الخزف التابعة لصالون الشباب 27 

،نالت الجائزة الثانية يف التصوير الفوتوغراىف 2008مبسابقة اتحاد الطلبة 

بجامعة حلوان

سارة  السناري 

التصوير  قسم  الجميلة  الفنون  1988،بكالوريوس  القاهرة  مواليد 

الجداري2011،شاركت يف معرض شباب الشباب 27- 2016.



بيكاسو 2014 ،معرض لوحة لكل بيت 2015 و2016 ،معرض قناة السويس 

2015 ،معرض إبداعات حضارية دوىل برشم الشيخ 2015 ،معرض الجريك 

كامبس 2015 ،مهرجان أفريقيا دوىل 2015 ،معرض جامعى ىف دروب 2016 

،معرض نهر البحر2016 ،جائزىت ورش روزاليوسف 2014 الجائزة االوىل منحة 

 .2013 6 x 6 مراسم سيوة واملشارك املثاىل ، جائزة التميز صالون

سها أبو طالب

يف  كرسامة  2010عملت  فنية  تربية  بكالوريوس   ،1988 القاهرة  مواليد 

املجال الصحفي،تعمل حاليا رسامة بورتريه ومنظمة ورش فنية يف مكتبة 

القاهرة الكربى بالزمالك.

سهى املوصيل

مواليد 1989، بكالوريوس فنون جميلة2011، تعمل معيدة يف كلية الفنون 

الجميلة، اشرتكت يف العديد من املعارض منها، معرض الطالئع 55،35،25 

يف جمعية محبي الفنون، جائزة تشجيعية يف الحفر يف الدورة 25. شاركت 

به عىل جائزة  املعارص  2015 ،حصلت  الجرافيك املرصي  فن  يف معرض 

العرض الخاص يف صالون الشباب 26.

سوزان جبنه 

عملت عدة سنوات بالسفارة الفرنسية و تعلمت و تدربت الفن التشكييل 

و  املعارض  العديد من  بالربازيل من2000، شاركت يف  ريو دي چانريو  يف 

املناسبات الفنية العامة والخاصة يف أماكن عدة مثل ساقية الصاوي ، دار 

األوبرا املرصية ، و معارض أخري.

سوزان سعد

بدأت دراستها للفن منذ عام 1998 ،شاركت ىف 8 معارض خاصة ، وشاركت 

ىف أكرث من خمسون معرض جامعي مثل مركز الجزيزة، جالريي بيكاسو، 

الثقايف  املركز   ، األحمر،  البحر  ومهرجان  الهناجر،  طاهر،  صالح  قاعة 

النمساوي وغريها من املعارض الجامعية املختلفة كام شاركت يف املعرض 

العام ثالث مرات .

سيد خليل 

بنقابة  خاص  معرض   ، الجميلة  للفنون  االهلية  الجمعية  ادارة  مجلس  عضو 

الصحفيني معرض خاص باتيليه القاهرة صالون الشباب التاسع والعارش املعرض 

العام 32 و35 شارك يف جميع معارض الجمعيات الفنية له مقتنيات ىف وزارة 

النسجيات  وادارة  الحديث  الفن  متحف  الثقافة  بوزارة  االجتامعية  الشئون 

تصميم اغلفة الكتب، له جوائز متعددة وشهادات التقدير من الدولة والبالد 

العربية .

شذا عصام الدين 

الشارقه  مبسابقة  شاركت  فنية  تربية  بكالوريوس   ،1994 املنيا  مواليد 
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فردي ،قاعة الفن 2014 ،معرض باالشرتاك مع الفنان إبراهيم الدسوقى – 

جالريى البيت العرىب - إسبانيا 2014

سحر العزب 

 2006 املطبوع   التصميم  شعبة  جميلة،  فنون  بكالوريوس  مواليد1983، 

،معرض جامعي تابع إلقليم القاهرة الكربى ،معرض جامعي يوم احتفالية 

ذكرى ميالد الريحاين. 

سعد العبد

مواليد كفر الشيخ 1967- أستاذ الرسم والتصوير- كلية الرتبية الفنية، عضو 

اللجنة الدامئة لفحص االنتاج العلمي للرتقيات بجامعة امللك عبد العزيز 

باململكة العربية السعودية, وأقام )23( معرًضا شخصيًا مبرص والسعودية. 

الجوائز  من  العديد  نال  والخارج،  جامعيًا مبرص  معرًضا   )66( يف  وشارك 

مبرص والسعودية.  

سلطان أحمد

بأتيلية  معرض  يف  ,شارك  نوعية  تربية  بكالوريوس   ،1989 مواليد 

,صالون   )27،27( الشباب  صالون  منها  جامعية  معارض  القاهرة،وعدة 

التفرغ  منحة  جائزة  منها  جوائز  ،عدة  والخامس  والثالث  األول  الجنوب 

2016-2017 – جائزه لجنة التحكيم مبعرض الطالئع 54 ، جائزة تشجيعية 

باقليم وسط الصعيد – مقتنيات بوزارة الثقافة. 

سلمى أبو طالب

مواليد القاهرة 1987،بكالوريوس تربية فنية 2009عملت كرسامة يف املجال 

الصحفي،تعمل حاليا  رسامة ستوري بورد ومنظمة ورش فنية يف مكتبة 
القاهرة الكربى .

سلمى الطوخي 

 )Design & Art( يف  درست  الجميلة،  الفنون  كلية  يف  طالبة 

درست   ،2015 الربيطانية  الدولية  الثانوية  يف  متقدم  مستوي 

مستوي  عيل  االول  املركز   ،  )A*ِ( بتقدير   )Design & IGCSE Art(

جامعة  من  الفن  مجال  يف  املتميز  الطالب  جائزة  و  مرص  جمهورية 

الهند  من  ملحات  مبعرض  شاركت  بأنجلرتا،  الربيطانية  كامربيدج 

.)ESC( االنجليزية  باملدرسة   2013 و   2012 عام  معرضني  و   2012

سلمى زايد

مواليد 1992، ماجيستري يف الرتبية الفنية 2013، شاركت  يف معرض فنون 

مهرجان  يف  2011،شاركت  الصاوي  بساقیة  الفنية  الرتبية  كلية  طالب 

الزمالك الثاين للفنون 2017.

سامح الشامي

ىف  جامعى  معرض  منها  معارض  بعدة  ،املشاركة   1989 الغربية  مواليد 



الثالث 2015، معرض بصامت الفنانني التشكليني العرب الدوره 12،معرض 

كوين للمجلس القومي للمرأه والحصول عيل املركز الثالث 2016، معرض 

الحفر  مجال  يف  االول  املركز  عيل  والحصول  الصاوي  ساقية  البحر  نهر 

والطباعة 2016، بينايل اوسرتاكا الدويل للشباب )هجرة االوطان( 2017. 

عال عامد

حاصلة عىل بكالوريوس فنون جميلة دبلومة ىف الجرافيك ديزاين 2011، 

املدرسة  ىف  مساعد  كمدرس  2012،عملت   H.Rدبلومة عىل  حاصلة 

الربيطانية بالرحاب املعارض الفنية، شاركت ىف معرض نهر البحر ىف ساقية 

وأصدقائها  النقابة  لفناىن  الصالون19  ىف  شاركت   ،2010 و  الصاوي2009 

ىف أتيليه القاهرة  2015،شاركت ىف مهرجان يض للشباب العرىب 2016.

علياء هاشم 

مواليد 1976، متهيدي ماجستري قسم تصوير كلية تربية فنية ، عضو نقابة 

الفنانني التشكيلني شاركت يف صالون الشباب 1999، شاركت ىف العديد من 

املعارض الجامعية ، قامت بانشاء مركز لتعليم الفنون للكبار والصغار بالقاهره 

عام 2010، حصلت عيل جائزه تشجيعيه يف صالون مرص األول عام 2016

عامد الهوارى

دكتوراه الفلسفة ىف الرتبية الفنية 2007 م ،،معرض جمعية محبى الفنون 

الجميلة ) الطالئع ( 2000 م ، صالون النيل للتصوير الفوتوغراىف 2000 م 

،ملتقى الفخار الشعبى الثالث قنا 2001 ،صالون الخريف الثالث 2001 ، 

معارض الجمعية القطرية للفنون التشكيلية من 2004 : 2006 الدوحة قطر، 

معرض شخىص جرافيك 2006 ، العديد من الجوائز والشهادات التقديرية 

والتشجيعية والدروع وامليداليات مرص .

عمر جرب

مواليد القاهرة 99 ،شارك يف صالون الشباب2016 ، معرض صندوق الوقت، 

اتيلية  معرض   ، الواحدة 2016  اللقطة  مع جامعة  واألسكندرية(  )القاهرة 

القاهرة 2016 ،معرض الطالئع يف دورته الـ 57 لعام 2017.

عمر عبد اللطيف

شارك يف معرض أنامل واعدة 2007 حاز عيل املركز األول يف مسابقة موالنا 

أزاد الثقايف الهندي ، معرض ملحات من الهند عضو مشارك يف جامعة اللقطة 

الواحدة، شارك يف معرض األعامل الصغرية الذي عقد يف جالريي فلك ،حصل 

عيل املركز الثالث يف مسابقة كلية الفنون التطبيقية ضمن جامعة صحبة فن 

2015 ،شارك يف صالون الشباب 2017 

فاطمة سالمة

بكالوريوس تربية فنية 2008 , مدرس مساعد بقسم االشغال الفنية والرتاث 
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 2015 الشارع  يف  الفن  الوانات  معرض  باالسكندرية،  ابداع2  معرض 

بصامت  ملتقي   ،2015  Art corner ب  مرص  تحيا  جامعي  معرض   ،

صغريه  قطع  معرض  القاهره.،  اتيليه   2015  .. ال10  التشكيلني  الفنانني 

الفرعونية2016، بالقرية  الرشق  ليايل  معرض  كامبس2015،   بالجريك 

رشوق مجدى

الفنون  بكلية   للطالب  ،شاركت يف معرض  الجميلة  الفنون  بكلية  طالبة 

الجميلة عام 2015 ، 2016 شاركت يف معرض )وحدووه ( و معرض )كشك 

الورد( مع جامعة اللقطة الواحدة ، شاركت يف معرض )بيكامي( للتصوير 

الفوتوغرافية )مسارات متاحف الزمن الجميل(.

رشيف منري 

طالب بكلية الفنون الجميلة، معرض جمعية محبي الفنون الجميلة.

ضحى أحمد

طالبة يف كلية الفنون التطبيقية ،شاركت يف العديد من املعارض.

طارق ربيع

والخزف  الزجاج  معرض   ،2013 فوتوغراىف  تصوير  معرض  يف  شارك 

معرض  نحت   2015 الشارقة  معرض  التطبيقية،  للفنون  باملعهدالعاىل  

الشارقة 2016 نحت معرض من وحى التجريد 2017 ،مسابقة جامعة بدر 

)مركز تقديرى ( ،صالون شجرة الفن 2017.

عبري حمدي

مدرس بقسم الجرافيك باملعهد العايل للفنون التطبيقية ،املعارض الخاصة 

,معرض  الدوىل 2006  الثقاىف  للتعاون  املرصى  باملركز  الروح  فانتازيا  منها: 

النفس املجلس الوطنى للثقافة والفنون  البحر2015 ،معرض رحلة  حدف 

-2010( باريس  الفرنيس  الخريف  صالون   ،2016 ابريل  الكويت  واآلداب 

2013( ،مهرجان جداريات أزمور باملغرب 2012م ، معرض مبدعات مرصيات 

الفن  مبتحف  ومقتنيات  جوائز   2017 يناير  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئه 

الحديث – فرنسا – املغرب .

عبري رمزى

حاصلة عىل درجة الدكتوراه ىف الفنون التطبيقية ، قسم الزخرفة ، كلية 

بنقابة  ،عضو  واإلعالن  الدعاية  ومسئولة  مصممة   ، التطبيقية  الفنون 

الفنية ىف كثري  التطبيقية ، شاركت بالعديد من األعامل  مصممى الفنون 

من املهرجانات واملعارض الفنية وصالونات الشباب. 

عبري عادل 

الجنوب  صالون  معرض  يف  ،شاركت  جميلة  فنون  خريجة   1993 مواليد 



مجدي عبد العزيز

 . سابقا  حلوان  جامعة   – التطبيقية  الفنون  كلية   – اإلعالن  قسم  رئيس 

بالنمسا ورئيس  العربية  ثقايف بسفارة جمهورية مرص  .انتدب كمستشار 

البعثة التعليمي بفيينا ومرشف عىل مكتب براغ بدولة التشيك واإلرشاف 

عىل الطلبة الدارسني بدولة السلوفاك من 2003 إىل .2006، أستاذ تصميم 

التطبيقية  الفنون  كلية  اإلعالن  قسم  واإلرشاد  التوجيه  ونظم  العالمات 

جامعة حلوان 2006 حصل عىل وسام الفنون والعلوم من الطبقة األوىل 

للمؤمترات  الدويل  القاهرة  مركز  شعار  تصميم  أوىل  جائزة   .1985 عام 

يف  للحفر  الدويل  سابوري  ببينايل  الرعاة  جائزة   .1989 عام  نرص  مبدينة 

اإلعالن عام  لجامعة حلوان يف  العلمي  البحث  اليابان عام 1996. جائزة 

القطعة  » صالون   – القاهرة   – التشكيلية  الفنون  1998. جائزة مسابقة 

الصغرية تصوير« 2000.

محمد الصايغ

مواليد 1983 ،بكالوريوس رقابة وجودة - اكادميية الدراسات املتخصصة

محمد الطحان 

الجميلة  للفنون  العايل  املعهد  ،بكالوريوس  الجاملية   1946 مواليد 

)استشاري  التشكيليني  بنقابة  مؤسس  ،عضو   1973  ) دافنيش  )ليوناردو 

الدولية  واملعارض  البيناليات  إدارة  عام  مدير  منصب  --تقلد  تصوير( 

بوزارة  اإلبداع  وبيوت  املراسم  عام  مدير  ثم  التشكيلية  الفنون  بقطاع 

وشارك  والجامعية  الخاصة  املعارض  من  العديد  --أقام  )سابقاً(  الثقافة 

يف العديد من البيناليات واملعارض املحلية والدولية بالحركة الفنية مبرص 

وبالخارج منذ 1968 وحتي االن،حصل عىل العديد من الجوائز وامليداليات 

التقدير املحلية والدولية ،مقتنيات مبرص ومعظم دول العامل . وشهادات 

محمد املكاوي

من  بالعديد  ،قام  -الجرافيك   2008 الجميلة  الفنون  كلية  بكالوريوس 

املعارض املحلية والدولية )فردية وجامعية(،نال العديد من الجوائز ,وله 

العديد من املقتنيات مبرص وخارجها

محمد دسوقي

،أقام   2007 الفنون  بأكادميية  الشعبية  التشكيلية  الفنون  يف  ماجستري 

 1000 من  أكرث  يف  شارك  وأملانيا،  وفرنسا  مرص  يف  خاصا  معرضا   62

العديد  نال   ،1987 عام  منذ  والخارج  ومشرتك  يف مرص  معرض جامعي 

املقتنيات   من  العديد  ،لديه  التقدير  وشهادات  االوىل  الجوائز  من 
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 2006 سقارة  من  إسكتشات  معرض  التشجيعية  الجائزة  نالت  الشعبي 

التشجيعية يف  ،الجائزة  القومي للشباب 2006  إبداعات املجلس  ،معرض 

فنون  ،ملتقي   2007 للشباب  القومي  ،املجلس  املبدعني  شباب  مسابقة 

األطفال العرب 2010،الجائزة التشجيعية لصالون النسجيات األول 2014 

فدوى رمضان

املرصية  الجرائد  من  العديد  يف  ,عملت  حرة  وناقدة  تشكيلية  فنانة 

والعربية,شاركت بالعديد من املعارض القومية والدوليةحصلت عىل عدد 

2005/2004,الجائزة  الفني  النقد  يف  لالبداع  الدولة  الجوائز:جائزة  من 

صالون  الرسم  يف  الثانية  الجائزة   ،14 الشباب  صالون  النقد_  يف  األوىل 

الشباب 17، مقتنيات داخل وخارج مرص.

كريم رأفت

معيد بقسم التصميم ، كلية تربية فنية - جامعة حلوان .بكالوريوس كلية 

تربية فنية 2012  تخصص تربوى ،شارك ىف العديد من املعارض الجامعية 

الفنية  الرتبية  العريب 2016، معرض« كلية  للشباب  ،معرض »يض »  منها 

سعد  مبركز  االول  العرض  معرض   ،2015 للفنون  الجزيرة  مبركز   « الثاين 

الفنية  الثقاىف 2013 ، معرض رسم وتصوير لخريجى كلية الرتبية  زغلول 

باملركز الثقاىف الروىس 2012.

كالي قاسم

مواليد الغربية 1977، دكتوراه 2012 – مشارك ىف الحركة التشكيلية  1997 

شباب  2012،معرض  القاهرة  للفنون  الجزيرة  مبركز  اآلن،معرض  وحتى 

الفنانني التشكيليني باريس 2007 ،سمبوزيوم االقرص الدوىل للتصوير 2012 

اليونان  ببرتا  فاير«  »أرت  عمل  ورشة  أخرها  العمل  ورش  من  العديد   -

2014 - ورشة عمل »سمبوزيوم البحر املتوسط » 2014، نال  العديد من 

الجوائز ومقتنيات مبرص والخارج

مارينا خري صادق 

الجرافيك  قسم  املنيا   - الجميلة  الفنون  بكلية  طالبة   ،1995 املنيا  مواليد 

الفرقة الثالثة،  شاركت ىف الحركة التشكلية ىف مرص منذ ان التحقت بالكلية 

وساهمت  ىف العديد من الفعاليات الفنية والتشكلية من معارض ومسابقات 

 cib وورش داخل الكلية ولها  مقتنيات لدى البنك التجارى الدوىل

مجدي الكفراوي

جامعة  ،عضو  الصحفيني  نقابة  عضو   ، التشكيليني  الفنانني  نقابة  عضو 

الصحه  مبنظمة  تحكيم  لجنة  عضو   ، والفنانني  للكتاب  القاهرة  أتيليه 

العاملية قوميسري مسابقة راتب صديق 2004 ، رسام ومحرر ثقايف مبؤسسة 

روزاليوسف أقام 13 معرضا فرديا، وشارك يف أكرث من200 معرض جامعي 

يف مرص والخارج.



مدحت بنزهري

لعامني  القسم  بنفس  كمعيد  عمل   ، التطبيقية  الفنون  كلية  بكالوريوس 

ىف  واملعارض  الفنية  األعامل  من  العديد  وله  محرتف  جرافيك  مصمم  و 

مجال الكومبيوجرافيك والفنون البرصية،شارك ىف معرض صالون الشباب 

لعام2012  بدار األوبرا، ومعرض اتيلية االسكندرية 2016  عمل كمدرب 

ملجال التنمية واإلبداع .

مرام عبد املغني 

مواليد 1982، دكتور مدرس  بكلية الرتبيه الفنية – جامعة حلوان ،معرض 

خاص مبركز سعد زغلول الثقايف 2013 ،صالون الشباب  25 ،شاركت ف 

معارض فناين الغوري يف )اتيليه القاهره , االوبرا, واتيليه االسكندريه(

مروان سالم

النحت، معرض يف  املاجستري قسم  السنة األوىل  متهيدي  مواليد 1993،  

متحف جلود االنسجام الطبيعي طه حسني يف عام 2014،معرض جامعي 

يف كلية عالج الطبيعي يف  2015،معرض جامعي يف مركز الجزيرة للفنون 

2015

مروان صربه 

مواليد االسكندرية 1991،بكالوريوس كلية  الفنون الجميلة  2013  قسم 

التصوير الزيتي، يعمل حاليًا معيد بالكلية.

مروة األمري

مواليد 1981، املشاركه يف مجال الرسم الصحفي غي جريدة روزااليوسف 

قصة ساميه فهمي للكاتب صالح مريس ومجلة دار الهالل يف باب هالل 

املبدعني ، تصميم ديكور عرض مرسحيةالعاصفة مبركز االبداع الفني ، اول 

اتيليه  معرض  يف  الجامعيه  املشاركه  القاهره2007،  باتيليه  فردي  معرض 

القاهره 2008،  املشاركه يف صالون االتيليه السنوي2009

مروة حسني

جامعة   - كتاب  فن  -جرافيك   جميلة  فنون  بكالوريوس   ، مواليد1991  

حلوان،العمل يف مجال الجرافيك ، التدريب يف رشكات الدعاية و االعالن

مروة محى الدين

كاتبة و مستشار  فنانة تشكيلية و  الفنية.-   الرتبية  الفلسفة ىف  دكتوراه 

العديد  ولها  اآلن  حتى   2001 التشكيلية  الحركة  ىف  دوىل.تشارك  تحكيم 

من املعارض الشخصية والجامعية داخل مرص وخارجها و أخرهم معرض 

»طرق البحر األبيض املتوسط« يف بالريمو 2017.
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محمد سعداوى

للفنون  العايل  باملعهد  االعالن  فنون  و  جرافيك  الثالثه  بالفرقة  طالب 

للفنون  العاىل  باملعهد  املقيمة  املعارض  من  بالعديد  شارك   ، التطبيقية 

التطبيقية ، معرض هويتنا بساقية عبد املنعم الصاوى 2016، معرض شجرة 

الفن بدار االوبرا املرصية 2017

محمد عبود

فنان تشكيليى ، شارك ىف الحركة من 2003 حتى اآلن ،وشارك ىف العديد 

من املعارض املحلية والدولية والورش الفنية

محمد عزمي

دبلوم   ،  2001 الجميلة   الفنون  بكالوريوس    ، غربية   1979 مواليد 

الدراسات العليا تصوير 2005 . شارك ىف معارض عامة ونال الجائزة األوىل 

 ،  2001 الخريجني  وشباب  للجامعات  التشكيىل  لإلبداع  األول  اللقاء  ىف 

والجائزة الثالثة والتشجيعية ىف مسابقة جامعة حلوان ، وجائزة التصوير 

ىف معرض الطالئع الثامن و األربعون  الذى تنظمه جمعية محبى الفنون 

الجميلة 2008 .

محمد مقبل

حلوان,  جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  بكالوريوس   ،1983 الجيزة  مواليد 

عضو نقابة الفنانني التشكليني. شارك ىف العديد من املعارض واملسابقات 

 -2001 الجميلة  الفنون  لطالب  الجامعي  املعرض  ومنها:  العمل  وورش 

2003-2004، صالون الشباب 2002-2007- 2014 ، املعرض العام 2014 

، صالون القطع الصغرية 2004 ، معرض املستقبل للسالم )األول والثاين( 

2009-2010 ، مرشوع شامل وجنوب مبكتبة اإلسكندرية 2015. 

محمود فريد

فنان جرافييك وأكادميي بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان – شارك يف 

العديد من املعارض الفنية والورش والزيارات الفنية داخل وخارج مرص .. 

كام عمل مبجايل الدعاية واإلعالن والرسوم املتحركة.

محمود فوزى

مواليد  أسيوط 1984، مدرس مساعد بقسم الرتبية الفنية بكـلية التـربية 

كـلية  والتصوير من  الرسم  فـي  اسيوط 2005، ماجستري  النوعية جامعة 

الرتبية  بقسم  مساعد  ،مدرس   2014 حلوان  جامـعة  الفنية  التـربية 

الفنية بكـلية التـربية النوعية جامعة اسيوط .، معرض ألرتاسينا للشباب 

باألسكندريه 2015، ملتقى بصامت الفنانني التشكيلني العرب السابع يناير 

2015م.



- أكادميية الفنون سابقاً،شارك الفنان يف العديد من املعارض يف داخل و 

خارج البالد و من اهمها املعرض القومى - صالون االعامل الفنية الصغرية 

- املعرض السنوى لفناىن الغورى.

معتز كامل 

مواليد 1976  دكتور بكلية الفنون الجميلة -املنيا ، العديد من املعارض 

الجامعية أهمها  العديد من املشاركات   ، الفردية من 1998 حتى 2014 

القطع  دورات   -2000 بورسعيد  ببيناىل  جائزة   – األقرص  مراسم  منحة 

الربلس  ملتقى   –  2016/  2013 العام  املعرض   – الفنون  الصغرية مبجمع 

الدوىل الثالث للرسم عىل الحوائط واملراكب 2016 ، سمبوزيوم رشم الشيخ 

2016 ، مقتنيات  مبرص و الخارج

ممدوح القصيفي

مواليد القاهرة 1968 ، كلية الفنون الجميلة 1991 ، مارس الرسم و الحفر 

منحة   ، الفنية  الحركة  يف  تخرجه  منذ  يشارك  و  الفوتوغرايف  التصوير  و 

التفرغ لالبداع الفني - جرافيك من وزارة الثقافة ، شارك و أدار العديد من 

الورش الفنية املتخصصه يف الجرافيك يف مرص و الصني ، العديد من الجوائز 

و شهادات التقدير و لديه مقتنيات مبرص و الخارج

منار مجدي

طالبة بكالوريوس بكلية الفنون التطبيقية قسم الزخرفة ، اشرتكت بعدة 

معارض ىف قسم الزخرفة و معرض من االرض للموزايك ىف قرص االمري طاز 

و  للتصميم  رويال  مسابقة سرياميكا  و  مبدرار  الصغري  لالعامل  معرض  و 

مسابقة الفن و التصميم بكلية الفنون التطبيقية، ورشة زجاج معشق و 

رسم عل زجاج و ورشة جرافيتى.

منال سلطان 

مواليد 1994 ،طالبة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

مي إبراهيم

الفنية  مواليد 1993 متهيدي ماجيستري كلية الرتبية النوعية قسم الرتبية 

تخصص تصوير . شاركت يف العديد من املعارض الجامعية . نالت جائزة 

الدكتورة عايدة عبد الكريم يف صالون الشباب26، وجائزة العمل الجامعي 

يف صالون الشباب 27. 

مي عامد

ماجستري يف رسوم املكفوفني    2015،  متهيدي دكتوراه،  شاركت يف كثري من 

املعارض الجامعية من 2008 حتي األن يف مرص والدمنارك وأملانيا والنمسا، 

وشاركت يف صالون الشباب 27 وجائزة ثانية يف التصوير يف صالون الفيوم 
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مريم خليفة

مواليد القاهرة 95 ،طالبة بكلية الفنون الجميلة - الفرقة الثالثة شعبة جداري

مريم عبد املجيد  

مواليد 1991 ،مرصية ،معيدة بكلية الفنون الجميلة جامعة املنيا ،شاركت 

بالعديد من املعارض الجامعية املحلية و الدولية منهم معرض الطالئع 52 

، معرض شخيص   متتاليتني  للطالب دورتني  الدويل  الطباعة  و معرض فن 

2012 باسم ِحراك يف مجال الحفر و الطباعة .

مصطفي بط

التشكيلية،  الفنون  نقابة  ،عضو  وتربية  فنون  بكالوريوس  مواليد1943، 

يشارك يف الحركه الفنية بني 1965 حتى االن،  شارك يف بينايل اإلسكندرية 

املعارض  من  العديد  يف  شارك  كام   ، باسبانيا  الدويل  ابيثا  وبينايل  الدويل 

لصالون  الفضية  وامليدالية  الثقافة  وزارة  من  تفرغ  منحة   ، الجامعية 

القاهرة 47  ،امللتقى الدويل السابع للتصوير يف االقرص 2016. 

مصطفى ربيع

التشكيلية  الفنون  مواليد  1943، بكالوريوس فنون وتربية ، عضو نقابة 

ونقابة املعلمني وجمعية أصاله للفنون يشارك يف الحركة الفنية بني 1965 

حتى االن، شارك يف بينايل اإلسكندرية الدويل وبينايل ابيثا الدويل باسبانيا 

كام شارك يف العديد من املعارض الجامعية ، منحة تفرغ من وزارة الثقافة 

وامليداليه الفضيه لصالون القاهره 47 ،امللتقى الدويل السابع للتصوير يف 

االقرص 2016. 

مصطفى عيل

الفنون  نقابة  إدارة  مجلس  عضو   ،  1976 الجميلة  الفنون  بكالوريوس 

التشكيلية ، قام بعده ندوات عن الكاريكاتري و ارشف عىل عديد من ورش 

تعليم الطفل الرسم و فنون التحريك ،العديد من الشهادات التقديريه و 

الجوائز ، و له العديد من املعارض الخاصة و الجامعية يف قصور الثقافة و 

املراكز الثقافية االجنبية و املتاحف و دار االوبرا. 

مصطفى نبوي

مواليد 1994 - طالب يف كلية تربية فنية بالزمالك, جامعة حلوان ،خربة 5 

سنوات يف استخدام االلوان الزيتية وااللوان املائية،خربة سنتني يف النحت 

مبختلف الخامات مثل الطني االسواين والورق والحجر الجريي .....

مصطفى يحيى

املعهد  التشكيىل  الفنى  النقد  الفلسفة ىف  القاهرة 1948،دكتوراه  مواليد 

العاىل للنقد الفنى أكادميية الفنون 1981،عميد املعهد العاىل للنقد الفنى 



نرسين ممدوح

بكالوريوس كلية الفنون الجميلة  2010 ، دبلومة الدراسات العليا يف مجال 

اخراج الرسوم املتحركة من املعهد العايل للسينام 2013 ، صالون الشباب  

التجريبي  العمل  الفرسان للرسوم املتحركة يف  ،الجائزة االويل يف مهرجان 

للرسوم  عبلة  محمد  جائزة  مهرجان  يف  الخاصة  التحكيم  لجنة  وجائزة 

املتحركة وتعمل حاليا مخرج فني يف احدي الرشكات الخاصة.

نعمت الديواين 

تفرغت  االمريكية،  كابوت  جون  جامعه  من  أعامل  إدارة  بكالوريوس 

الفن  أكادمييه  التخصصية يف  التصوير  2011 وواصلت دراساتها  ملامرسة 

يف فلورنس و يف مرص درست  مبرسم الفنان الرزاز، عضو الجمعيه االهليه 

لديها  و  الدولية  و  املحلية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت    ، للفنون  

مقتنيات مبرص والخارج.

نورا سليم

املعارض  من  العديد  ىف  شاركت   ، معارصة  فنانة مرصية   ،  1992 مواليد 

الفنية والورش الفنية املحلية والدوليه، كارفان مفتاح الحياة 2016 ،  منحة 

التفرغ من وزارة الثقافة2014-2016-2015 ، العديد من املقتنيات مبرص 

وخارجها .

هاجر محي

مواليد 1992، طالبة ماجستري بقسم الرسم و التصوير تربية فنية جامعة 

حلوان، عضو بجامعة اللقطة الواحدة و مجموعة 6× 6 الفنية، شاركت 

التميز  و  التقدير  شهادات  من  العديد   ، الجامعية  املعارض  من  بالعديد 

للعمل الفنى مبجال التصوير، معرض خاص بقرص ثقافة االسامعيلية 2012 

، صالون الربيع باالسامعيلية 2015 ، صالون الشباب 27 -2016

هالة الحداد

مواليد اإلمارات  1990، معيدة بقسم التصوير 2014، عضو نقابة الفنانني 

القطع  بينايل   ،2014 والعرشين  الخامس  الشباب  ،صالون  التشكيليني 

مركز   2 التشكيلية  الفنون  مسابقة   ،2015 اإلسكندرية  أتيليه   ، الصغرية 

الحرية لألبداع 2014، ورشة عمل ، مركز تجميل املدينة باإلسكندرية 2015

هايدي يارس

يف  الصغرية   الفنية  األعامل  صالون    ،2016 جميلة  فنون  بكالوريوس 

 ،56  –  55 الدورة  الطالئع  معرض   ، مرص  يض  معرض   ،« مرص«الساقية 

معرض صالون الجنوب األقرص، معرض فن الجرافيك املرصي، معرض إبداع 

اسكندرية، الجائزةالتشجعية  يف معرض الطالئع 55-56، الجائزة الصالون  

معرض صالون الجنوب االقرص الثالث
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األول، ومعرض خاص يف 2017 ، ولديها مقتنيات مبرص والخارج.

مريفت راسم 

مواليد 1984، دكتوراة 2016. تعمل مدرس  بكلية الرتبية الفنية جامعة 

حلوان. شاركت ىف العديد من املعارض الجامعية واملسابقات الفنية منها: 

معرض و مسابقة »كوىن« ىف إطار حملة العنف  ضد املرأه تحت رعايه 

املجلس القومى للمرأة 2016 أكادميية الفنون .

نانىس ناجى 

فنون جميلة جرافيك  2007 ،معرضني بدار االوبرا املرصية بعنوان روح 

الفن2015 ومعرض خاص باتيلية القاهرة 2008 ، العديد من املسابقات 

بجمعية محبى الفنون الجميلة، عدة جوائز  وصالون الشباب ، عضو نقابة 

التشكيليني.

نجالء يحيى

ماجيستري تصوير كلية تربية فنية – جامعة حلوان 2013 ، دبلوم ترميم 

أثار – كلية األثار – جامعة القاهرة 2004 ، دبلوم تربية فنية – كلية تربية 

فنية – جامعة حلوان 2003، دبلوم املعهد املرصى االيطالىة 2010 ، العديد 

من املعارض الجامعية.

ندى سليامن

الجميلة قسم تصوير جامعة حلوان،  الفنون  بكلية  مواليد 1995، طالبة 

العديد من املعارض الجامعية.

ندى محروس

اتحاد  عضو   ،  2006 الجميلة  الفنون  1984،بكالوريوس  القاهرة  مواليد 

املعارض  من  ،العديد  التشكيليني  نقابة  عضو  مرص،   - العرب  مصوري 

واملهرجانات املحلية والدولية ، العديد من  الجوائز وشهادات تقدير، لديها 

التصوير  مسابقة  تحكيم  لجنه  كعضو  شاركت  الخارج  و  مقتنيات مبرص 

الفوتوغراىف » مرصيتي”

نرمني عثامن

طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الجرافيك و فنون اإلعالن باملعهد العايل للفنون 

 ،2014 طاز  األمري  بقرص  جيل  مع  جيل  الحياة  روح  معرض  التطبيقية، 

الثاين  الصاوي 2016،املركز  املنعم  شاركت يف معرض هويتنا بساقية عبد 

يف مسابقة إبداع3 يف مجال التصوير الفوتوغرايف، املركز األول من جامعة 

اإلمارات  يف مجال الرسم.



.شاركت يف معرض عادل حلمي مبرشوع التخرج 2009 ، شاركت يف صالون 

الشباب2011، شاركت يف جمعية محبي الفنون الجميلة 2010، شاركت يف 

معرض الفنانة املرصية يف املركز الثقايف النمساوي،. الالحتفال بيوم املراة 

العاملي 2015

ياسمني إبراهيم

معارض  عدة  ىف  ،شاركت   2016 الجرافيك  قسم  الجميلة  الفنون  كلية 

تراسينا  ، معرض  املتحف االسالمى  ) كنا هنا ( عن  جامعيه مثل معرض 

معرض جرونيكاومعرض بكلية الفنون الجميلة، مسابقة الشارقة و شارك 

مرشوع تخرجي يف معرض  صالون العرض األول.

ياسمني جامع

مواليد القاهرة 1988 –  مدرس مساعد  بكلية الفنون التطبيقية- جامعة 

 « معرض   .2015  - األقرص  الثالث-   الدوىل  الجنوب  صالون   ، حلوان 

الطالئع » الدورة 53- 54 بجمعية محبى الفنون الجميلة3،2014 .معرض  

امللتقى الدويل األول مبركز الهناجر للفنون  2014،جائزة التصوير« بصالون 

الجنوب الدوىل الثالث »2015. جائزة رشفية مبعرض » الطالئع » الـ54 عام 

2014،مقتنيات مبرص وخارجها .   

ياسمني حسني

جائزة صالون الشباب يف دورته الرابعه والعرشون ، القوميسري التنفيذي 

،القوميسري  املرصيه  األوبرا  بدرا  الشباب  لصالون  الفيض  اليوبيل  ملعرض 

الفنون دار األوبرا املرصية، مشاركه  أثنني xأثنني بقرص  التنفيذي ملعرض 

مبهرجان يض العريب األول 2016 ، مشاركه صالون الشباب 27  ، 2016. 

ياسمني عادل

طالبة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، شاركت مبعرض بقرص االمري 

طاز العامل املوزيك لوحدات زخرفية ، شاركت مبعرض أخر بقرص االمري 

طاز العامل فنية حرة ورشة عمل داخل الكلية محتواها التفكري الجانبي 

ودوره يف مجال التصميم وكيفية الخروج من داخل الصندوق وخلق افكار 

وتصميامت جديدة. 

يونس حسن يونس

مواليد الجيزة  1968 -  دراسات حرة أقام أربعة عرش معرض خاص منذ  

وصالونات  العام  القومي  املعرض  دورات  يف  وشارك   2016 وحتى   1992

األعامل الفنيـة الصغيـرة ومهرجانـات اإلبـداع التشكييل من األول: الرابـع 

2010 ، معارض أجندة مكتبة اإلسكندرية 2016 ، عدة جوائـز ومنح فنية 

ولديه مقتنيات مبرص والخارج 
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هبة مثابر

مواليد القاهرة 1994 

هبة محمود

بكالوريوس علوم - جامعة عني شمس، أعمل مبجال الكمبيوتر والربمجة. 

بدأت املشاركة ىف عدة ورش فنية منذ 2008 ىف  ساقية الصاوي- مكتبة 

مبكتبة  جامعية  مبعارض  شاركت  التطبيقية،  الفنون  كلية   - العامة  مرص 

مرصالعامة- أتيليه القاهرة . 

هدير جامل

مواليد 1996، الفرقة الثالثة - كلية الرتبية الفنية -جامعة حلوان .شاركت 

الفن و   - الرتاث  ،) ملحات من  بالكلية وخارجها  املعارض  العديد من  ىف 

مرص   ىف  )صنع  يجمعنا2016(  رمضان  الربيع-  )صالون   )2015 الهندسة 

تابع وزارة االثار 2016(.

هناء شوقي

عىل  حصلت   2008 دفعة  الفنية  الرتبية  قسم  نوعية  تربية  بكالوريوس 

درجة الدبلوم الخاص ىف الرتبية النوعية قسم الرتبية الفنية تخصص نسيج 

منها معرض  الجامعية  املعارض  العديد من  . شاركت ىف  يونيو 2010  ىف 

ردود أفعال عام 2015 بقاعة الشهيد أحمد بسيوىن بكلية الرتبية الفنية . 

وليد نايف

نقابة  عضو   ،  1989 للسينام  العاىل  املعهد  ،بكالوريوس   1967 مواليد 

الصحفيني املرصية، وعضو نقابة الفنانني التشكيلني املرصية، شارك يف عدة 

معارض منها  »املعرض العام« بقرص الفنون دار األوبرا  2015 و معرض 

أرت  جاليي  خفية«  رساالت   « 2015.و  قرطبة   بجالريى   »7 »مرصيات 

الونش 2016. و« بندووور« مركز الجزيرة للفنون 23  2016، ومعرض » 

فناىن وكالة الغورى« 2016،  العديد من الجوائز ، مقتنيات مبرص والخارج .

وئام عيل  

بكالوريوس تربية فنية  2011، شاركت يف معرض ابداعات حضارية برشم 

الـ  دورته  يف  الدويل  أسوان  سمبوزيوم  بورشة  مشاركة   , 2015م  الشيخ 

)21( 2016م, الحصول عىل منحة مراسم سيوة )فوج الفنانات( من الهيئة 

العامة لقصور الثقافة من الفرتة 22مارس حتى 28مارس2016م

يارا الفخراين

مدرس مساعد بقسم االعالن , يف املعهد العايل للفنون التطبيقية ,التجمع 

الخامس ، 2009 – حتى االن ، ماجستري الفنون الجميلة حلوان 2014 م، 



الفنانة  / عبيــر محمــد                  االخراج الفني للكتالوج

الفنانة / ســــمر قناوي                  االخراج الفني للكتالوج

أ . سامح العبد                              مراجعـــة لغويـــة
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لجنة التحكيم

الفنان / أبو بكر النواوي                               رئيًسا للجنة

الفنانة / فاطمة عبد الرحمن                             عضو

الفنان / محمد نبيل عبد السالم                        عضو

الفنان  / أمري الليثي                     قومسيري عام الصالون

الفنانة / مي حمدي                 القومسيري التنفيذي للصالون

الفنانة / إرساء سيف الدين            تصميم املطبوعات
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