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مــع إنطــاق الــدورة الثامنــة والعــرون لصالــون الشــباب يتجــدد التحــدي وتتجــدد الفــرص أمــام شــباب واعــد مفعــم بالحامســة 

والطاقــة والجديــة لتقديــم نفســه وإثبــات ذاتــه لحجــز مكانــه عــى الســاحة التشــكيلية املرصيــة العريقــة الســباقة..

ويظــل صالــون الشــباب الحــدث األهــم أمــام شــباب الفنانــني التشــكيليني للتعبري عــن قدراتهــم وآراءهــم وقضاياهــم واهتامماتهم 

وأفكارهــم مــن خــال العديــد مــن مجــاالت الفــن التشــكييل املتنوعــة.. وطاملــا اســتطاع شــباب املبدعــني أن يبهرونــا مبوهبتهــم يف 

توظيــف مختلــف الوســائط واألســاليب واملــدارس والخامــات عنــد طــرح أعــامل تحمــل وعــي وفهــم عميــق للتحديــات وللواقــع 

املحــيل والعاملــي.. وهــو املنتظــر منهــم هــذا العــام كذلــك..

سيســتمر صالــون الشــباب الحافــز األقــوى لشــباب الفنانــني يف أوىل خطواتهــم عــى طريــق طويــل حافــل بالتجريــب واملحــاوالت 

الجــادة للوصــول إىل تجربــة إبداعيــة خاصــة وحقيقيــة، ومــع كل محطــة يف مشــوارهم ســتزداد الخــرات وترتاكــم بشــكل يســمح 

بتســجيل أســامء َمــْن صــر وَصابَــَر منهــم يف ســجل تاريــخ الحركــة التشــكيلية املرصيــة الـــُميضء.. سيســتمر يف دفعهــم لبدايــة 

جديــرة ببــث الثقــة يف النفــس ويف املوهبــة ويف دور ورســالة الفــن يف املجتمــع وبــني الجامهــري..

ــكل املشــاركني  ــة ل ــه.. يتجــدد الشــكر والتحي ــن بفن ــد ومؤم ــد وواع ــان صاع ــكل فن ــة ل ــات التهنئ ــع كل دورة تتجــدد برقي وم

وألعضــاء لجنــة التحكيــم والقوميســري العــام الفنانــة هديــل نظمــي وفريــق العمــل بقطــاع الفنــون التشــكيلية وكل مــن شــارك 

وســاهم يف اإلعــداد والتجهيــز لهــذا الحــدث الفنــي القومــي الكبــري واملـُـرف.

                                                                                                                                        أ.د خـــالد ســرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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صالون الشباب  ... وتجاوز الهدف  

انطلــق صالــون الشــباب كأحــد األحــداث الفنيــة الهادفة إىل إتاحــه الفرصه أمام شــباب الفنانني لتقديــم أعاملهــم وتجاربهم الفنية 

الناشــئة مؤمنــني أن هــذه املســاحة مــن شــأنها أن تجــد موقًعــا مميــزًا لهــذه التجــارب ولهــؤالء الشــباب الــذى قادهــم حامســهم 

وأفكارهــم الطازجــة لخلــق وجــوًدا كبــريًا ومؤثــرًا ىف املشــهد الفنــي املعــارص محقًقا بــل ومتجاوزًا الهدف الذى أســس هــذا الحدث 

الكبــري والهــام مــن أجلــه فصــار صالــون الشــباب منــذ نشــأته عــام 1989 محــركًا رئيســيًا للحركــة التشــكيلية املرصيــة ودافًعــا قويًا 

لكافــة الفنانــني لخلــق مســاحات أخــرى ورؤى جديــدة ىف تجاربهــم الفنيــة ومؤسًســا ملرحلــة جديــدة مــن الحــراك التشــكييل.

ظــل صالــون الشــباب أحــد أهــم وأبــرز األحــداث الفنيــة التــى ترســم مامــح مســتقبل املشــهد الفنــى املعــارص مبختلــف اتجاهاته 

ومحــط أنظــار كافــه املهتمــني والباحثــني وجمهــور الفــن بشــكل عــام.

وهــا نحــن بصــدد افتتــاح الــدورة الثامنــة والعــرون لصالــون الشــباب مرتقبــني صعــود أســامء وطاقــات إبداعيــة جديــدة قــادرة 

ــى املــرصى املعــارص. ــل بأســامء ورمــوز صــارت اآلن القــوام الفعــى للمشــهد الفن ــرى والحاف عــى اســتكامل هــذا املشــوار ال

                                                                                                     أ. دالــيــا مصـطـفـى

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون
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صالون الشباب لغد أفضل

...تحية تقدير إىل شباب املستقبل رمز الطموح واألمل يف عامل متغري...
                                 ...شباب يتحدي األزمات ليعر عن أحامه...

أن أعـمـــال شــبـــاب الفـنـانــيـــن تنــــوعـــت يف مجــــاالت العــــرض وظــهـــر عــــديـــد مــــن الفــنـانـيـــن الجــــــدد 
ــزت  ــدة وتـــمــيــ ــا الـجــديــ ــون الــميــديــ ــزف وفــنـ ــت والـخـ ــم والنــحـ ــر والـرســ ــال التـصـــويـ ــي مـــجــ فــ
كـثـــري مـــن األعـمـــال بــــروح االبــتـــكار والفكــر الجديــد ، وظهــرت قــدرات الفنــان يف تنــاول الخامــات والتقنيــات.
أن جو التحديات السياســية واالقتصادية أســهم يف خلق فرص لحلول فنية ومداخل تتعامل مع مشــكات املجتمع املحيل والعاملي.

لقــد قامــت لجنــة التحكيــم باختيــار األعــامل املعروضــة وفــق معايــري موضوعيــة مع تحقيــق مبــدأ تكافؤ الفــرص لــكل املتقدمني. 
وهـذا العــرض الـمتـمــيز ثـمــرة تعـــاون مـع إدارة قـصــر الفــنـون.

 متنياتنا للفنانني الشباب مبستقبل مرق يف عامل الفن.

                                                                                                    أ.د جــمـال لــمـعـي 

رئيس لجنة تحكيم صالون الشباب
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" محــاكـــاة املســتـقبـل " 

ملــاذا املســتقبل ؟ ألننــا ذاهبــون إليــه ، املســتقبل هــو الحــدث الــذي يطــرح نفســه ألنــه العــامل القابــل للتشــكيل العــامل القابــل 
للحســابات والدراســات وإعــادة الوعــي ، الوعــي الــذي يســبق البــد لــه مــن أن يســبق املوجــودات املاديــة ليقــدم الفــن وظيفتــه 
ــا يبحــث عــن الحقيقــة للدراســات  ــا واعيً يف اختــزال وتقويــة العواطــف وجعلهــا وســيطًا لــدى املتلقــي، لــي تعطينــا إنســانًا قويً
املســتقبلية يف الفنــون املرئيــة وإبداعتهــا هــي مجــاال تتكامــل فيــه املعــارف الحياتيــة املتعــددة ، وأهدافهــا مــن تحليــل وتقييــم 
وإبــداع وبنــاء لتلــك التطــورات واإلنجــازات املســتقبلية بطريقــة عقانيــة وموضوعيــة تحــايك تصــورات الزمــن املســتقبلية . وتشــجع 

عــى املشــاركة العامــة وتحــث عــى اإلبــداع يف إثــراء التجربــة الثقافيــة مبجتمعنــا.
أن األفــكار اإلبداعيــة امللقــاة عــى طريــق املســتقبل ، تتطلــع إىل أعــامل فنيــة منتجــة مــن أجيــال مــن الفنانــني الشــباب قادريــن 
عــى إثبــات ذلــك مــن خــال أعاملهــم ، وبأنهــم عــى إطــاع وإدراك عميــق بالتاريــخ، يف إعــادة تفســريه واســتكامل مشــاريع فنيــة 
تاريخيــة مســتقبلية ،عــن محــاكاة املســتقبل وإدراجهــا ضمــن ســياق بيئــة تكنولوجيــة جديــدة إبداعيــة ثقافيــة تســاعد الفنانــني 
عــى استكشــاف التغيــري يف العاقــات بــني التكنولوجيــا وثقافــة املجتمــع وتشــعر مــن حولهــا بــكل الحيثيــات الصغــرية والكبــرية.
 فلتكــن هــذه الــدورة مــن صالــون الشــباب منوذًجــا ملحــاكاة املســتقبل الــذي نأمــل أن يشــكل صالــون الشــباب منصتــه املســتقبلية 
وبوابــة املســاهمة باإلبــداع املعــريف والتجريــب الفنــي غــري املحــدود والــذي تتعــدى حــدوده كل وســائط  الفنــون املرئيــة واقتحــام 
املســتقبل بجســارة ومغامــرة لشــخصيات عابــرة مــن هــذا الجيــل مــن شــباب الفنانــني املرصيــني ، جيــل يقتبــس مــن املــايض وال 

يفكــر يف الغــد فقــط بــل يُبــدع مكانــه ليصنــع مســتقبله.
ليكــن هــذا الجيــل ذلــك الفنــان الواعــي املبتكــر ذو األفــكار املتاميــزة و ركيزتــه هــي ركيــزة حضارتــه و هــو القائــد الُكفــؤ لقاطــرة 
التطــور واملســتقبل فدخولــه إىل املســتقبل العلمــي والتكنولوجــي اإلنســاين كفيــل بــأن يحــول عاملنــا مــن عــامل املعقــول إىل العــامل 

الامعقــول باســتخدام آليــات العقــل والعواطــف القويــة يف بنــاء املســتقبل .
 د. هــديـل نـظـمي 

القـوميســري العـام
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لجنة الفرز والتحكيم لصالون الشباب 28

رئيس اللجنة الفنان . ا.د. جـــــامل ملعـــي                     

عضــــًوا الفنان . نـــــــاثــــــان دوس                   

عضــــًوا الفنان. بســـــام الـزغـــــبـي                  

عضــــًوا          الفنان. حـــنـــفي مــــحـمـــود           

عضــــًوا الفنان. د.  مـحـمـــد بنــــوي                   

الفنان . ا.د .عـــادل هـــارون                       عضـــًوا

عضـــًوا الفنان . عـــــاطف أحمــــــد    

القوميسري العام  الفنانة . د. هـــديـل نـظــمي    

الفنانة . رحـاب عـبد الـواحـد              القوميسري املساعد

ا. دعـــــــــــــاء نــــــــــوح             أمني اللجنة 
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إبــراهـــــــيم صـــــابــر 

أحـــمد إبراهـــيم هــال

أحـــــــــــمد النمــــــــر

أحـــمد بسـيوين حجــازي

أحــــــــمد جـعفـــــــري 

أحــــمد جـــامل معـاطي

أحـمد حسام الدين فتحي

أحــــمد رافـــت عـــباس

أحـــــــــمد ســــــلـيامن

أحـــمد شــعبان أبو العا

أحــمد صـابر عبد الظاهر

أحـــــمد صــــري الــقط

أحـــــمد طـــــه أحـــمد

أحـــــمد عــيد محمـــود

أحـــمد محسـن  منصــور 

أحــــمد محمـد الحسيني

أحمد محمد السيد حافظ

أحـــمد مصــطفى كمــال 

أحــــمد نـــارص محمـــد

أحـــــــــــمد نبيـــــــــل

أحـــمد يوســــف أحــمد

إســراء حسن عبد السميع

إســراء عـبد الخالق صاح

إســـــــــام الريحــــــاين

أســــــــــامء أشـــــــرف

أســــــامء عــادل حــسني

أسـامء محمد عبد الحافظ

أكرم عبد السام الحلوجي 

آالء أحــــمــد حــلــــمي

السيــــد عــرفات السيــد

أمـــــاين إبــراهيـم عمـرو

أمـــــاين عــــيل مــــوىس

أمـــــاين نبيـــل مـــحمـد

أمـــــري عـبـــد الـغـنـــي 

إنـــجـي إبــراهيم عـامرة

أنطــونيوس عبـده رمــزي

آيــــة الــسيــد الـبــدوي

آيــــــــــة هــــــشـــــام  

إميــــان أحــــمـد ســليم

إميـــــــــان عـــــــامــــر 

أميــــن مــحـمـد سعـيــد

بيـــرت لبــــــان إســـــاف
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تــريــز أنــطـون لـــويس

تقـوى صري عبد اللطيف

حــــــــــازم كــــــــمــال

حـسنـة حنفــي محمـــود

خــــالـــــد ســـليـمــــان 

خــلود كامل الدين حسني

دعــــــاء أمـــني الـسيـــد

دعــــــاء مـحمــد فـاخـر

دنيــــا مجدي عبد الخالق

دينــــــا أحـمــد أنـــــور

دينـــــــا صــــــمـــوئيـل

دينــا محمـد عيل مـدكور

رامــــــا عــــاء ســـمــري 

رانـــا ســمـــري حــســـني

رانــــا شامـل عبد املنعــم

رانيــــــا أبــــو الــعــــزم

رمــــزي عبـــده رمــــزي

رواء الـــــدجــــــــــــوي

روضــة نـور الــدين عـيل 

ريــم أســامـة مــصطفـى

ريـهـــام أبـــــو الــعـــزم

زيـنـب جــمــال كـامـــل

زينــب صبحــــي حنفــي

زينـــب طــــه أحــمــــد

زينـب مـحــمد حــبـيـب

ســـارة  مـاهـــر قــاســم

ســـارة أميــــن طنطــاوي

ســـــارة خــــالــــــد زيك

ســارة محمد أحمد سامي

ســارة مصطفــــى أمـــام

ســارة يوســف عبد العال

ســايل السيـــد عيل راجـح

سـامـــر نــاثــان نصحــي 

سلطــان أحمـــد أحمــــد

سـلمـى أبو زيـد العشـري

ســلمــى عبــد العـاطــي

سمــاء هـاين عبد العظيـم

سـمـر حــســن مــحمــد

ســــمــــــر مـــجـــــدي

سـمـــر محمـــد حســـني 

سيمــون مدحـت فاخوري

شـــــــــروق حــمــــودة 



شـــــــروق مجـدي أحمد

شــمــس بــاسم محمـــد

شيمـاء رجب عبد الرؤوف

شيمـــاء سمـري عبد املنعم

صالـح عبد النعيم العنري

صفـاء محمد محمد عطية

ضـحـــى أحمـــد سعيـــد

ضـحــى مصطفـــى جــر

عبــد الرحمن السيد عبده

عبد الرحمن جامل وجدي

عبــد الرحمــن خالد فرج

عبـد الرحمن عاء محمود 

عمــر عبـد العـزيز َسناده

فــاطمــة رمـضـان سيـــد

فـــاطـــمــــــة عــــــزت

فـــاطمة مصطفى أبو زيد

فـــــــرج كــــارم فــــرج

قـــاسم مـحمــد ربيـــــع

كـــاملة نبوية كرم بسيوىن

كـــريـم حـمــدي قنصـوه

كـــريم رأفت محي الدين 

مــــاجي عـــاطـف مـريد

مـــــارينا خــري صــــادق

مـحمـــد أحــمـــد حسني

مــحـمـد أحــمــد نصـــر

مـحـمــــــد التهــــامـــي

محــمد جمـــال خـــطايب

مـحمــد سعيـــد حســـن

مـحمــد سمــري الجنــدي

مـحمــد سيـــد أحمـــــد

مـحمـد عـادل عبد الرحمن

مـحمد عبـد النارص شيحه 

مـحمـــد عـــزت ســـــيد

مـحمـــد عيــد أحـمـــــد 

محمــود أســامـة مغــريب

محمــود خـــالــد ربيـــع

محمــود رشــــدي جـابـر

محمـود عبد الحميـد متام

محمود مـحمـــد ســـــامل

مـــروة سعــــد أحمـــــد

مــــــــروة عـــــطــــــوة

مـروة محمد السيد يونس



مــروة محمـــد نــــجيب

مــريم عبــد الـرازق سـامل  

مـريم عـبد الرحمن لبيب

مـريم مــاجد مــكرم الله

مـصـطـفى طــه مـحـمـد

مـصطـفى فاروق عطا الله

مـصطـفـى مـحـمد خضـر

مـصطـفـى محمـود أحمد

مــصــطــفــى البــــنـــــا

مــصـطــفـــى نــبـــــوي 

معــاذ هشــام الدمـــايص

مــعـــــاويــة هــــــــال

معـــــــــتـــــز الصـــاوي

مـــنـى عـــــمـر مصطفى 

مـــي إبـراهــيم عـبد الله

مـــي الســـــيد عــــثامن

ميـسون مـصطـفى الـزربة 

ميــنــا نــصـيف فــهــمي

نــانــــسـي نــــــــاجـــي

نــدى مـحمــد مـحــروس

نـســــريــــن مـمــــدوح 

نشـوى محمود عبد الدايم

نـيــــرة محـــمد رشـــدي

هــايـدي إيهــاب مـكــرم

هـايـدي يارس محمد غنيم 

هـــبـــه مــحــمـد توفيق

هـبـــه نـظـمي مـــوسـى

هـديـــل عصــام محـروس

هـــشـام محــمـد حــسن

وائــــل كــــــارم فـــــرج

وفـــــاء مــحـمــد يـحيى

وئــــام عــــــيل عـــمـــر

يـــارا مـصـطـفي الفخراين

ياسمني حـسن أحمد مريس

ياسـمني رضـــا أبو املــجد

ميـــنى شــريف ابـراهــيم

ميـــنى مـنصــــور مخــتار

يــوســــتــيـنـا فــهــمــي
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فنــي دوالب تشــكيل خــزف بوحــدة إنتــاج النــامذج 

األثريــة بالقلعــة القــرص األحمــر املجلــس األعــى 

لألثــار، شــارك يف ورشــة عمــل ومعرض  ملتقــى الفخار 

الــدويل الحــادي عــر كــوم أوشــيم الفيــوم و مبركــز 

ــة  ــابقة الدولي ــه 2010، املس ــرص القدمي ــطاط م الفس

للخــزف بلــد الوليــد أســبانيا 2015، شــارك يف صالــون 

الشــباب 26-2015 ، معــرض جامعــي ببيــت الســناري 

األثــري 2015، معــرض الســلطان بقايتبــاي 2016. 

إبـراهيــــــم صــــــابـر
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مواليــد 1992، بكالوريــوس فنــون تطبيقية-جامعــة دميــاط ، شــارك يف صالــون الجنوب 

الــدويل الخامــس بكليــة الفنــون الجميلــة األقــرص ، شــارك يف مهرجــان الشــارقة الــدورة 

 أحمــــــــد إبراهــــــيمالرابعــة ، معــرض نــارص بــن حمــد لإلبــداع والتشــكيل.
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ــة  ــون جميل ــوس فن ــرية 1983، بكالوري ــد البح موالي

شــعبة عــام، دبلــوم الخــط العــريب، متهيدي ماجيســتري 

يف التصويــر الزيتــي، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 

الفنيــة منــذ 2007 .

أحـــــــمــد النــمــــــر
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مواليــد 1990، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة- جامعــة 

دميــاط، شــارك عــى هامــش املؤمتــر الــدويل الثالــث 

الشــباب 25،  التطبيقيــة، صالــون  الفنــون  لكليــة 

ــاء  ــزة إقتن معــرض "يض" للشــباب العــريب األول، جائ

. CIB ــدويل ــاري ال ــك التج البن

 أحـــــــمد بســـــيونــي
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درس التصويــر والنحــت بالقســم الحــر كليــة الفنــون 

ــى 2005،  ــن 2003 حت ــوان م ــة حل ــة- جامع الجميل

ــا:  شــارك يف أكــر مــن 70 معــرض دويل ومحــيل منه

صالــون الشــباب مــن 2008 حتــى 2015، معــرض 

ــوم  ــرض أم كلث ــى 2013، مع ــن 2009 حت ــدة م أجن

ــا 2015،  ــورد أرت بأملاني ــرض ن ــرب 2015 ، مع باملغ

ســتة  أقــام   ، القصــرية  لألفــام  أوســلو  مهرجــان 

ــون   ــرص الفن ــاه  ق ــة اتج ــا :قاع ــة منه ــارض فردي مع

ــن  ــد م ــارك يف العدي ــة 2016 ، ش ــرا املرصي دار األوب

املشــاريع الفنيــة منهــا: ســمبوزيوم البحــر املتوســط 

الــدويل باإلســكندرية 2010.

 أحـــــــمد جـعـفـــــري
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مواليــد املنصــورة 1993، بكالوريــوس صيدلــة، عضــو 

بأتيليــه املنصــوة، شــارك يف عــدة معــارض منهــا: 

صالــون شــباب نقابــة الفنانيــني التشــكيلني بالدقهليــة 

الســنوي 2009 -  األتيليــه  2008 - 2017، صالــون 

2016، امللتقــى الــدويل للفنانــني التشــكيليني باملغــرب 

2016، جائــزة إبــداع للتصويــر الزيتــي 2016، درع 

املنصــورة،  جامعــة  يف  مقتنيــات   ،  2012 األتيليــه 

ــة. ــباب والرياض ــوزارة الش ب

 أحـــــــــمد جمـــــــال



26

 طالــب يف كليــة الفنون الجميلة جامعة اإلســكندرية- 

نحــت خــزيف ، شــارك يف العديــد مــن املســابقات 

ــداع  ــابقة إب ــا : مس ــة منه ــة يف الجامع ــة املقام الفني

واملاكيــت لألماكــن الســياحية ، املعــرض األول لقســم 

النحــت املقــام يف الكليــة ، مســابقة إبــداع 4، العديــد 

مــن الجوائــز واملراكــز التابعــة لجامعــة اإلســكندرية .

أحمد حسام الدين فتحي
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يف   2014 دكتــوراه   ،1982 اإلســكندرية  مواليــد   

فلســفة الفنــون الجميلــة ، عضــو نقابــة الفنانــني 

التشــكيليني ، مصمــم فنــي ، عرضــت لوحاتــه يف أكــر 

ــارك يف  ــا ، ش ــرص وخارجه ــل م ــا داخ ــن 20 معرًض م

ــر  ــاين الثغ ــرض فن ــا : مع ــارض منه ــن املع ــد م العدي

 ،2016  ،  2014  ،  2007 الشــباب  صالــون   ،  2006

ــريب األول  ــباب الع ــان الش ــة يض مهرج ــرض قاع مع

 -  2005 ناجــي  صالــون  يف  األوىل  ، الجائــزة  2016

ــون ناجــي يف الرســم  ــزة األوىل يف صال ــر، الجائ تصوي

ديجــا  التحكيــم يف صالــون  لجنــة  جائــزة   ،2007

.2017 الــدويل  الجنــوب  صالــون  جائــزة   ، األول 

أحـــمد رأفـــت عـــباس 



28

ــدي  ــة ، متهي ــة فني ــوس تربي ــد 1990، بكالوري موالي

املاجســتري ، شــارك يف عــدد مــن املعــارض الفنيــة 

منهــا:  معــرض مهرجــان يض األول للشــباب العــريب ، 

معــرض مــروع فنــان بقاعــة إبــداع ، معــرض صالون 

ــا  ــون امليدي ــة لفن الشــباب 27، شــارك بالورشــة الفني

بكليــة الرتبيــة الفنيــة 2009 :2012 ، أســس عــدد 

مــن األنشــطة الفنيــة لألطفــال  منهــا : مــروع مريــخ 

الصغنــن  ، الجائــزة الكــرى يف صالــون الشــباب 27 .

أحــــــــمد ســــليمــان 
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مواليــد 1991 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2013، متهيــدي ماجيســتري،عضو نقابــة 

الفنانــني التشــكيليني ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون الشــباب 

اإلقليمــي بقــرص الثقافــة الجيــزة 2015 ، صالــون الشــباب بقــرص الفنــون 2015، 

الجنــوب  صالــون   ،  2016 يض  جالــريي  األول  العــريب  للشــباب  "يض"  معــرض 

فــن  ،  معــرض  األقــرص 2016  الجميلــة جامعــة  الفنــون  كليــة  الرابــع  الــدويل 

ــدون إطــار  ــام معــرض خــاص ب ــون 2016 ، أق ــع بقــرص الفن ــك القومــي الراب الجرافي

بكليــة الرتبيــة الفنيــة 2015 ، شــارك يف إنتــاج فيلمــني للرســوم املتحركــة 2016 .

 أحـــــــــــمد شعــــــــبـان
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ــة  ــون جميل ــوس فن ــد ســوهاج 1987 ، بكالوري موالي

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــد بكلي ــك ، معي ــم الجرافي قس

ــزة   ــا : جائ ــز منه ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــرص، ن األق

ســلوى رشــدي يف مجــال الرســم مــن جمعيــة محبــي 

الفنــون الجميلــة بجــاردن ســيتي 2013 ، الجائــزة 

الكــري مناصفــة ملهرجــان يض للشــباب العــريب 2016 

أحـمد صابر عبد الظاهر
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باحــث مبرحلــة املاجســتري بكليــة الرتبيــة الفنيــة 

بالزمالــك قســم التصويــر ، أقــام العديــد مــن املعارض 

ــدورة -22  ــون ال ــزة الصال ــة ، جائ ــة والجامعي الخاص

. 26 - 24 - 23

  أحــمد صـــربي القــــط
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جمعيــة  عضــو   ، رياضيــة  تربيــة  بكالوريــوس   

ــون  ــارض ، صال ــدة مع ــارك يف ع ــون ، ش ــي الفن محب

الجنــوب الــدويل باألقــرص ، صالــون الشــباب 27، 

معــرض جائــزة أدم حنــني لفــن النحــت ، شــارك 

نحــت  ورشــة   ،  27 الشــباب  صالــون  ورشــة  يف 

نــال   ، مختــار  محمــود  متحــف  يف  البورتريــه 

جائــزة إبــداع 4 الشــارقة ، جائــزة أســبوع شــباب 

ــة  ــباب ، كلي ــدى وزارة الش ــات ل ــات ، مقتني الجامع

الفنــون الجميلــة باألقــرص ، لــدى األفــراد مبــرص .

 أحـــمد طـــــه أحــمــد
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ــة  ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــد بكلي ــة باألقــرص 2008، معي ــون جميل ــوس فن بكالوري

املنصورة،عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني ،شــارك يف العديــد مــن املعــارض املحليــة 

والدوليــة  ، فرديــة و جامعيــة ،نــال العديــد مــن الجوائــز ، مقتنيــات لــدى األفــراد ، 

أحــمد عــــيد  محــمودولــدى املؤسســات مبــرص والخــارج. 
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مواليــد 1987، بكالوريــوس فنــون تطبيقية-قســم اإلعان ، شــارك يف العديــد من الورش 

الفنيــة واملعــارض املحليــة والدوليــة يف مجــال الفيديــو، التصويــر الفوتوغــرايف ، الرســوم 

املتحركــة يف مــرص و الخــارج أهمهــا ترينايل برلــني 2016 ، بينايل البحر األبيض املتوســط 

ــرض  ــون الشــباب ، مع ــو ، صال ــو 2015 ، مهرجــان القاهــرة للفيدي للشــباب يف ميان

ــا . ــام الفيديو-إيطالي ــدن 2012 ، مهرجــان ماجــامرت ألف ــة التغــري العــريب يف لن غرف  أحـــمد محـسن منصـور
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بينــاىل   :, منهــا  املعــارض  مــن  العديــد  شــارك يف 

خــاص  معــرض   ,  2017 الرتغــال  افــريو  الخــزف 

ــارك  ــكندرية2015، ش ــعيد باإلس ــود س ــف محم مبتح

يف عــدة مســابقات منهــا : مســابقة الدوليــة للخــزف 

ببلــد الوليــد أســبانيا 2016 ، املســابقة الدوليــة للــراد 

 6th Taiwan International Gold Teapot Prizes

تايــوان 2016، جائــزة الصالون ىف الخزف لــدورة 20 - 22- 25 

أحــمد محـمد الحـسيني 
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مواليــد 1989 ، معيــد بكليــة الفنــون الجميلــة جامعة 

اإلســكندرية ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض املحلية 

منها:صالــون الشــباب 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، معــرض 

ــة اإلســكندرية ، معــرض  ــدة 2012 ، 2014 مبكتب أجن

أول مــرة وســامبوزيوم جامعــة بــدر بورشــة العمــل، 

مســابقة الشــباب مبركــز اإلبداع و نــال الجائزة األوىل . 

أحـــمد محـــمد الســيد
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مدرســة  مــن  تخــرج   ،  1992 القاهــرة  مواليــد 

الخطــوط العربيــة ، مصمــم جرافيــك ، عضــو ىف 

جامعــة اللقطــة الواحــدة ، شــارك يف معــارض نعيــاًم، 

كشــك الــورد ، صنــدوق الوقــت . 

أحـــــــمد مصــــطــفى 
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ــد  ــارك يف العدي ــة 2017 ، ش ــة فني ــوس تربي بكالوري

مــن الــورش الفنيــة يف وزاره الشــباب منهــا : مهرجــان 

التمــور يف واحــة ســيوه 2016 ، شــارك ىف معــرض مــن 

املهمــل إيل الثمــني بحديقــة الســفارة الســويرسية 

2016 ، معــرض أليــاف خشــبية ســاقية الصــاوي 2015 

ــة الشــهيد  ــة بقاع ــة داخــل الكلي ــارض فني ــدة مع ع

أحمــد بســيوين ،معــرض و مســابقه روزنامــة 2015 .

 أحـــــــمـد نـــــــاصــر 
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فنــون  بكالوريــوس   ،  1994 اإلســكندرية  مواليــد 

. العــام 2017  النحــت  جميلــة قســم 

أحــــــــمـد نـبـيـــــــل 
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ــعبة  ــة- ش ــون جميل ــوس فن ــكييل بكالوري ــان تش فن

التصميــامت املطبوعــة 2016،  شــارك ىف العديــد 

فــن   ، الشــباب  صالــون  أهمهــا  املعــارض  مــن 

الجرافيــك القومــي ، صالــون الجنــوب الــدويل الرابــع 

والخامــس ، املركــز األول مبــروع تخــرج رســم مــن 

قســم الجرافيــك ، جائــزة إبــــداع 4 عــى مـستــــــوى 

جامعــات مــرص 2016 ، امليداليــة الرونزيــة يف مجــال 

ــة  ــات الفرانكفورتي ــية يف املسابقـــ ــون التشكيلــ الفن

ــزة  ــة يف أبيدجــان 2017 ، جائ عــى مســتوى 27 دول

الفنــان حســني البنانـــي مقدمــة مــن كليــة الفنــون 

الجميلــة ، مقتنيــات لــدى رجــال الفــن داخــل مــرص 

ــا وســاحل العــاج .      ــان وبريطاني ــها يف لبن وخارجــ

 أحــمد يوســف أحــمد
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إسـراء حسن عبد السميعمواليد 1997 ، طالبة بكلية الفنون التطبيقية - قسم الخزف.  
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طالبــة ماجيســتري بقســم الرســم والتصويــر  بكليــة تربية فنيــة جامعة حلوان ،شــاركت 

ــراث “  ــابقة ت ــا : مس ــرايف منه ــر الفوتوغ ــال التصوي ــابقات يف مج ــن املس ــد م بالعدي

الجهــاز القومــى للتنســيق الحضــارى “مســابقة معــا بالعمــل نحقــق األمــل “جمعيــة 

ــادى  ــات “ ن ــابقة مرصي ــس ، مس ــز الخام ــت املرك ــدة “ ونال ــم املتح ــني باالم العامل

هــواة التصويــر الفوتوغــراىف “ ونالــت شــهادة خــرة ىف مجــال التصويــر الفوتوغــراىف . إسـراء عبد الخالق صـالح 
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مســاعد  مــدرس  تشــكييل،  فنــان   ،1986 مواليــد 

ــة  ــة - جامع ــون الجميل ــة الفن ــر- كلي بقســم التصوي

، شــارك مبعــارض جامعيــة منهــا: صالــون  املنيــا 

ــوب،  الشــباب الـــ 24، 26، 27، مــروع شــامل وجن

جائــزة العــرض الخــاص صالــون الشــباب 26، جائــزة 

ــات  ــباب 27، مقتني ــون الش ــر بصال ــون “تصوي الصال

لــدى املؤسســات مكتبــة اإلســكندرية ، الهيئــة العامــة 

لقصــور الثقافــة، ولــدى العديــد مــن األفــراد داخــل 

ــعودية . ــر، الس ــا، قط ــا، فرنس ــا أملاني ــرص وخارجه م

إســــــالم الـــريحـــــاين
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مواليــد املنيــا 1992 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة 

جامعــة املنيــا 2015، متهيــدي ماجيســتري جامعــة 

ــعبة  ــر ش ــم التصوي ــت يف قس ــا 2016 ، تخصص املني

ــة  ــني بالكلي ــاركت ىف معرض ــداري ، ش ــر الج التصوي

صالــون  معــرض   ،  2015  -  2013 التخــرج  قبــل 

الشــباب 2016 يف مجــال التصويــر. 

أسمــــــــاء أشـــــــرف
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مــدرس دكتــور بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلوان،عضــو بنقابــة الفنــون التشــكيلية 

ــة 2017  ــرأة املرصي ــرض امل ــا مع ــة منه ــة وجامعي ــارض فردي ــره، مع ــه القاه وبأتيلي

ــاىن  ــس الث ــة التدري مهرجــان يض األول للشــباب العــريب 2016 ، معــرض أعضــاء هيئ

مبركــز الجزيــرة للفنــون2015، فــن الريــد بأتيليــه اإلســكندرية 2014، مبــادرة الفنانــني 

ــون  ــكندرية 2014،صال ــه اإلس ــامل بأتيلي ــن الع ــورة م ــه 2014، ص ــرص جوت ــم م لدع

الشــباب دورات 20، 23، 25 ،27 - 92 عاًمــا فــن وعطــاء بقــرص الفنــون2013 .
أسمـــاء عــادل حسيــن
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مواليــد 1993 ، بكالوريــوس فنــون جميلــه قســم 

ــد  ــاركت يف العدي ــة 2016 ، ش ــامت املطبوع التصمي

مــن املعــارض منهــا : معــرض فــردي يف مركــز الحريــة 

واإلبــداع ، مســابقة اتحــاد املصوريــن العــرب معــرض

 ، الدمنــارك  يف    Something to Generate From

صالــون الشــباب ، مســابقة الفنــون البرصيــة الــدورة 

الجنــوب  صالــون   ، للشــباب  والخامســة  الرابعــة 

الــدويل الخامــس 2017 ، معــرض الطائــع 2017 ، 

ــدورة  ــة ال ــون البرصي ــزة الكــري مبســابقة الفن الجائ

ــباب. ــة للش الرابع

أسامء محمد عبد الحافظ
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بكالوريــوس فنــون جميلــة باإلســكندرية تخصــص 

تصويــر 2013 ، عمــل يف مجــال الرســم و التصويــر و 

الفوتوغرافيــا ، شــارك بالعديــد مــن املعــارض املحليــة 

والدوليــة منهــا صالــون الشــباب الـــ 24 - 25 ، صالون 

أتيليــه اإلســكندرية الثامــن والتاســع والعــارش، صالون 

الجنــوب الثالــث و الرابــع .

أكــــــرم الحــــلوجـــي
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مواليــد 1990، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك شــعبه التصميــم املطبــوع ، 

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا : معــرض جامعــي مبتحــف ســعد زغلــول ، معــرض 

الطلبــة بكليــة الفنــون الجميلــة ، معــرض نهــر البحــر أســامة بســاقية الصــاوي ، معــرض 

الطائــع بجمعيــة محبــي الفنــون ، معــرض ملتقــى إبداعــات املــرأة يف الفــن التشــكييل 

بقاعــة الهناجــر ، معــرض باألبيــض واألســود ، نالــت العديــد مــن الجوائــز.
أحـمــــد ء ال آ
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 مواليــد 1990، شــارك مبعــرض شــخيص بجالــريي 

أتيليــه القاهــرة 2011، صالون الشــباب 22 ، 23 ، 25 .

الســـيد عرفــات الســيد
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ــكندرية   ــة اإلس ــة جامع ــون جميل ــوس فن بكالوري

2017 ، شــاركت يف معــرض الفــن 55 ، معرض الفنون 

ــرض  ــكندرية 2017 ، مع ــه اإلس ــرض أتيلي 55 ،  مع

كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية  2017  

ــة  شــاركت يف مــروع عــاج برنامــج الديــون املرصي

ــة .  ــة للتنمي اإليطالي

أمــــاين إبراهـيم عــمرو
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الجرافيــك  قســم  جميلــة  فنــون  بكالوريــوس 

ــن  ــد م ــاركت بالعدي ــوع 2013 ، ش ــم املطب التصمي

الفعاليــات القنيــه ، آرت فايــر 2 بجالــريي آرتــس 

مــارت 2016 ، معــرض أول مــرة مبكتبــة اإلســكندرية 

 ،  2016 بــديب   Clyde & Co معــرض   ،  2016

ــاص  ــرض الخ ــزة الع ــباب 25 ، 26 ، جائ ــون الش صال

الجنــوب 2015،  ، صالــون  الشــباب  2015صالــون 

. CIB 2017، جائــزة اقتنــاء البنــك التجــاري الــدويل

أمــــانـي عــيل مـوســى
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مواليــد 1986 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة كليــة تربيــة 

نوعيــة جامعــة عــني شــمس 2007 ، شــاركت يف عــدة 

معــارض منهــا صالــون الشــباب بقــرص الفنــون 2011 

، صالــون الشــباب 27 ، مســابقة الطائــع 52 بجمعيــة 

الفنــون الجميلــة 2012 ، مســابقة نهــر البحــر للفنون 

التشــكيلية الــدورة الرابعــة بســاقية الصاوي، مســابقة 

الطائــع 54 بجمعيــة الفنــون الجميلــة 2014 ، بينــايل 

القطــع الصغــرية بأتيليــه اســكندرية 2015 ، مســابقة 

ومعــرض روزنامــة 2016 ، الجائــزة األوىل يف التصويــر 

ــدورة  ــكيلية ال ــون التش ــر للفن ــر البح ــرض نه يف مع

الرابعــة بســاقية الصــاوي 2012 ، الجائــزة التقديريــة  

يف بينــايل القطــع الصغــرية بأتيليــه اإلســكندرية 2015، 

جائــزة الفنــان مصطفــى عبــد املعطــي بصالــون 

اإلســكندرية الــدويل 2015 .

أمــــاين نبيــــل محمــد
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مواليــد القاهــرة 1995 ، طالــب بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان 2017 ، 

مــن مؤسســني معــرض تاجــر البســاطة للفنــان هشــام رزق عــى مــدار الثــاث 

ــات  ــة محط ــع منظم ــر م ــادة التدوي ــن ورش إع ــد م ــم العدي ــرية ، نظ ــنوات األخ س

والــذي  التدويــر  إلعــادة  الثمــني  إىل  املهمــل  مــن  مــروع  يف  تطــوع   ،  2016

.2016 الســويرسي  الثقــايف  املركــز  مــع  بالتعــاون  مربيــة  جالــريي  نظمــه 
أمـــــيــر عــبد الغـــني
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بكالوريــوس فنون جميلــة جامعة اإلســكندرية 2017، 

شــاركت  يف مســابقات تابعــة لجامعــة اإلســكندرية يف 

ــة  مجــال النحــت، معــرض الورشــة الســنوية املجمع

بأتيليــه اإلســكندرية 2016 ، صالــون الشــباب 2016 ، 

جائــزة اقتنــاء البنــك التجــاري الــدويل CIB  بصالــون 

الشــباب ، الجائــزة الثانيــة يف إحــدى املســابقات 

التابعــة لجامعــة اإلســكندرية يف مجــال النحــت، 

لديهــا مقتنيــات خاصــة ملحبــي الفــن التشــكييل.

إنــجي إبراهــيم عـامرة
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مواليــد 1990 ، دراســات حــرة بكلية الفنــون الجميلة، 

شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض بكليــة 

الفنــون الجميلــة 2008 ، معــرض الطائــع يف جمعيــة 

محبــي الفنــون الجميلــة 2010 ، صالــون الشــباب 

صالــون   ،  2016  ،  2015  ،  2013  ،  2012  ،  2011

ــون 2013 ،  ــرص الفن ــون التشــكيلية بق القاهــرة للفن

صالــون الجنــوب الــدويل الرابــع 2016 ، أقــام معــرض 

خــاص بســاقية عبــد املنعــم الصــاوي 2008 ، مقتنيات 

خاصــة لــدى بعــض األفــراد يف مــرص والخــارج .

أنطـونيوس عـبده رمزي
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ــة  ــوب  مقدم ــا  شــامل و جن ــح منه ــدة من ــت ع نال

ــص  ــاد األورويب , ن ــكندرية و االتح ــة اإلس ــن مكتب م

الطبيعــة  تصويــر  و  الفوتوغرافيــا  عــيل  مفتــوح 

مقدمــة مــن مركــز الصــورة املعــارصة ، عاشــت 

مطبوعاتهــا حــرة مســتقلة  مقدمــة مــن مركــز الفــن 

التاســع و االتحــاد األورويب ،شــاركت يف عــدة معــارض 

ــوازي ، النســخة السادســة  ــا ظــال املت ــة منه جامعي

مــن فوتوكايــرو يف مركــز الصــورة املعــارصة ، معــرض 

 . املعــارصة  للفنــون  مــدرار  مركــز  يف  روزنامــة 

أيـــة الســــيد البــدوي
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مواليــد 1993 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم 

نحــت 2016 ، شــاركت يف عــدة معــارض منهــا : 

املعــرض األول بكليــة الفنــون الجميلــة باإلســكندرية 

ســعيد  محمــود  مبتحــف  ذات  معــرض   ،  2015

 ،  2016 الفرنــي  الثقــايف  املركــز  معــرض   ،2016

،إبداعــات  لإلبــداع 2017  الحريــة  مركــز  معــرض 

 ،  2017 للفنــون  الهناجــر  مبركــز  املرصيــة  املــرأة 

مجــال  يف  للشــباب  اإلســكندرية  أتيليــه  صالــون 

 ، تقديــر  شــهادات  عــدة  نالــت   ،  2017 النحــت 

. CIB لديهــا مقتنيــات لــدى البنــك التجــاري الــدويل

أيــــــــــة هشـــــــــام
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التعبــري  بقســم  مســاعد  مــدرس   ،  1988 مواليــد 

املجســم خــزف كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان 

2011 ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: 

صالــون الجنــوب الــدويل 2017 , ملتقى الفخــار مبركز 

ــون 2017 , معــرض جامعــي ومضــات  ــرة للفن الجزي

بالجريــك كامبــس 2016، صالــون الشــباب 27ـ  2016  

صالــون الشــباب 24 ـ2013 ، مســابقة اإلنــاء الذهبــي 

بأزمــري تركيــا 2014 ، معــارض جامعيــة بكليــة الرتبيــة 

ــدويل 2004. ــزف ال ــايل الخ ــة 2004-2005 ، بين الفني

إيـــامن أحمـــد ســـليم 
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بكالوريــوس 2009 ، دبلــوم تربيــة فنيــة جامعــة 

حلــوان 2012 ، طالبــة مبرحلــة املاجيســتري تربيــة 

ــى  ــون الشــباب 2016 ، ملتق ــة ، شــاركت يف صال فني

إبداعــات املــرأة املرصيــة 2017 ، جائــزة املركــز األول 

ــة 2017 . ــر يف ملتقــى إبداعــات املــرأة املرصي تصوي

إيــمــــــان عــــــامـــر  
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مواليــد 1985 ، مــدرس مســاعد بشــعبة فنون أشــغال 

الخشــب كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان، شــارك 

يف عــدة معــارض منهــا : معــرض كوميكس أنــا موجود 

ولكنــك ال تــراين بقاعــة أحمــد بســيوين 2009 ، معرض 

ــة 2015 ، معــرض الرتاســينا األول  ــة الفني ــة الرتبي كلي

ــرو  ــايل اإلســامعيلية األول للميك للشــباب 2015 ، بين

ــي العــرب للشــباب 2016 . أرت 2015 ، معــرض ضـ

 أيـــمن محــمد سعــيد
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مواليد 1990 ، بكالوريوس تربية فنية الزمالك .

بيـــــرت لبـــان أســـــاف 
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مواليــد 1991 ، بكالوريــوس فنــون جميلة قســم نحت- 

جامعــة اإلســكندرية 2014 ، شــاركت يف العديــد مــن 

ــل  ــا : معــرض البدي ــة أهمه ــة والدولي املعــارض املحلي

معــرض  املعــارص2013،  للفــن  اإلســكندرية  مبــاس 

ــرض  ــكندرية 2015 ، مع ــة االس ــدويل بأتيلي ــد ال الري

صالــون الشــباب 26 بــدار األوبــرا املرصيــة 2015 ، 

معــرض دويل بغانــا افريقيــا 2015 ، معــرض دويل بنيــدا  

ليتوانيــا 2016 ، معــرض جائــزة أدم حنــني للنحــت بدار 

األوبــرا املرصيــة 2017 ، معــرض دويل دائــم باملتحــف 

ــايس 2017 . ــان أس ــوان كفن ــمبوزيوم أس ــوح لس املفت

تــريـز أنطــون لـويس 
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طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة - جامعة اإلســكندرية، 

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض ،  الرامــج الفنيــة 

والثقافيــة يف مــرص والخــارج منهــا : مــروع شــامل 

االتحــاد   ، اإلســكندرية  ملكتبــة  التابــع  وجنــوب 

األورويب،  شــاركت يف برنامــج مــاس اإلســكندرية ، 

جائــزة الفنــان حامــد عويــس يف صالــون األتيليــه يف 

دورتــه العــارشة ، الجائــزة األوىل يف مســابقة الشــباب 

ــداع 2017.  ــة و اإلب ــز الحري مبرك

تـقـــــــوى صـبـــــــري 
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بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم تصويــر 2005 ، 

ــال  ــن،يعمل مبج ــني التشكيلييـ ــة الفنان ــضو بنقاب عـ

صــــالون  معــرض  ىف  واإلعـان،شــــارك  الدعايــة 

الشـباب،مـــعرض أســـود وأبيــض 2017 ، لــــديه 

مقتنيــات مبتحــف الـــفن الحديــث .

حـــــــــازم كـمــــــــال 
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مواليــد اإلســكندرية 1987 ، بكالوريــوس فنــون جميلة  

قســم تصويــر جامعــة االســكندرية 2009 ، شــاركت ىف 

عــدد مــن املعــارض املحليــة  والدوليــة منهــا :صالــون 

ــا ،  ــباب 2011 ، 2012 ،  2013 ، 2014 ، يف إيطالي الش

أمريــكا ، إنجلــرتا .

حـــسنة حـنفي محمود  
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 مواليــد 1985، هوايتــه التصويــر وبــدأ مامرســته 

منــذ ثــاث ســنوات مــع بدايــة ترحالــه داخــل 

السوشــيال  عــى  صفحــة  ،لــه  الحبيبــة  مــرص 

مــا  أغلــب  شــوارعك  يف  اللــف  باســم  ميديــا 

ينــر فيهــا مــن تصويــر املوبايــل الخــاص بــه . 

خـــــــالــد سليــــمــان 
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ــم  ــة قس ــون جميل ــوس فن ــد 1989 ، بكالوري  موالي

الجرافيــك - جامعــة حلــوان ، شــاركت بالعديــد مــن 

املعــارض الجامعيــة منهــا: مســابقة نهر البحــر لألعوام 

بجمعيــة  الطائــع  معــرض   ،2012  ،  2011،  2010

محبــي الفنــون الجميلــة الــدورات 52، 53 ، صالــون 

الشــباب 22 ، 25 ، 26  ، 27 بقــرص الفنــون ، مقتنيــات 

للبنــك التجــاري الــدويل ،األفــراد مبــرص ، اململكــة 

العربيــة الســعودية، اإلمــارات العربيــة املتحــدة.

 خــــلود كمــال الــدين 
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ليســانس آداب قســم لغــة عربيــة 2009 ، بكالوريوس 

ــة ماجيســتري ، درســت يف  ــة 2014، طالب فنــون جميل

برنامــج مــاس إســكندرية إدارة وائــل شــوقي 2012 ، 

2013 ، شــاركت يف العديــد مــن الــورش واملعــارض  ، 

صالــون الشــباب 2014 ، لهــا اهتــامم خــاص بالتصوير 

والفــن املفاهيمــي .

دعـــــاء أمـــني الســـيد
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ــة  ــة 2014 ، باحث ــة الفني ــة تربي ــيل كلي ــوم تكمي دبل

الرتبيــة  كليــة  وتصويــر  رســم  بقســم  ماجيســتري 

ــة  ــة اللقط ــو يف جامع ــوان ، عض ــة حل ــة جامع الفني

ــون  ــا: صال الواحــدة ، شــاركت يف عــدة معــارض منه

، معــرض كشــك  الصــاوي 2015  الربيــع بســاقية 

الــورد لجامعــة اللقطــة الواحــدة 2016 ، صالــون 

الشــباب 2016 ، صالــون األبيــض واألســود 2017 ، 

ــات  ــة اللقطــة الواحــدة 2017 ، مقتني ــد لجامع مقع

                                   . باألوبــرا  الحديــث  املــرصي  الفــن  متحــف  يف 

 دعـــاء مــــحمد فـاخـر 



70

ــام  ــة الس ــة كلي ــت يف مدرس ــد 1996 ، تخرج موالي

الرســمية للغــات 2015 وحاليــا طالبــة بالفرقــة الثانية 

بقســم خــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة بجامعــة 

 ،Ceramica Market حلــوان , شــاركت يف معــرض

ورشــة تعليــم الرســم باألكاســيد عــى الخــزف مبركــز 

ــزف بالفســطاط. الخ

دنيــا مجدي عبد الخالق
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بكالوريــوس تربيــة فنية ، معيــدة  بكلية الرتبية الفنية 

قســم الرســم والتصويــر ، شــاركت يف معــرض صــورة 

واحــدة لــكل منــزل يف مركــز الجزيــرة للفنــون 2016 ، 

صالــون جورنيــكا بجمعيــة عشــاق الفنــون الجميلــة .

دينــــا أحــــمد أنـــــور 
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بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2016 ، معيــدة بقســم 

الرســم و التصويــر بكليــة الرتبيــة الفنيــة ، شــاركت يف 

عــدد مــن املعــارض الجامعية منهــا : ملتقــى إبداعات 

املــرأة املرصيــة باألوبــرا 2017 ، صالــون العــرض 

األول ، املركــز الثــاين يف املعــرض الرابــع لألعــامل 

الفنيــة تحــت رعايــة وزارة الثقافــة و جامعــة حلــوان 

و ســفارة رصبيــا املقــام يف كليــة الرتبيــة الفنيــة .

دينــــــا صــــموئيـــــل 
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مواليــد 1990 ، ماجيســتري يف التصميــم ، مــدرس مســاعد بقســم التصميــم الجرافيــي 

والوســائط املتعــددة كليــة الرتبيــة الفنيــة ، عضــو نقابه الفنانني التشــكيلني، شــاركت ىف 

العديــد مــن املعــارض أهمهــا صالــون الشــباب ، صالــون أبيض وأســود ، معــرض الفنون 

البرصيــه بإســكندرية معــرض مــروع فنــان بقاعــة إبــداع ، املركــز الثالــث ىف معــرض 

دينـــا محـــمد مدكـــورالفنــون التشــكيلية ، مقتنيــات لــدى األفراد داخل مــرص وخارجها ،ولدى ســفارة رصبيا. 
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ــزف ،  ــم الخ ــة قس ــون التطبيقي ــة الفن ــة بكلي ــة الثالث ــة بالفرق ــد 1996 ، طالب موالي

ــه 27 .  ــباب يف دورت ــون الش ــرض صال ــاركت يف مع ش  رامــــا عــالء ســمــري 
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ــة  ــون الجميل ــة الفن ــة بكلي ــنة الخامس ــة بالس طالب

ــم  ــاركت بالتنظي ــر ، ش ــم تصوي ــوان قس ــة حل جامع

املعــرض   ،  BECAMI 2016 البحثــى املــروع  ىف 

 BECAMI 2016 ــي ــروع البحث ــراىف ىف امل الفونوغ

 Small  ــرض ــود 2017 ، معـ ــض وأسـ ــالون أبيـ ، صـ

 Easel and التابــع لــــــ Artworks Exhibition III

 Camera Gallery، Garage Art Sale،Arcade

2017، ورشــة ومعــرض مكتــب نعيمــة ينــزف 3 

.  2017 املعــارصة  للفنــون  مــدرار  ملركــز  التابــع 

رانــــا سـميــر حسيـــن 
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مواليــد 1991 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم 

النحــت جامعــة حلــوان 2014 ، معيــدة بكليــة فنــون 

ــة  ــس ، محرك ــة 2016 ، تعمــل كمصممــة عرائ جميل

عرائــس ماريونــت لــدى مــرسح مــرص للعرائــس منــذ 

2016 ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة 

صالــون العــرض األول ، معــرض العرائــس 2015 . 

رانــا شــامل عبد املنعم
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 ،  2014 التصويــر  يف  ماجســتري   ،  1984 مواليــد 

مــدرس مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 

ــة  ــارض الجامعي ــن املع ــوان ، شــاركت يف عــدد م حل

منــذ 2003 حتــى 2017 ، أقامــت معــرض خــاص 

خــط x لــون 2015 ،نالــت العديــد مــن الجوائــز 

ــباب  ــون الش ــام  يف صال ــرض الع ــزة الع ــا : جائ منه

حلــوان  جامعــة  مــن  جوائــز  مجموعــة   ،2016

يف  جائــزة   ، الجميلــة  الفنــون  محبــي  وجمعيــة 

 ، وأســود  أبيــض  ، صالــون  العــام 2016  املعــرض 

مقتنيــات لــدى الحكومــة املرصيــة ، البنــك التجــاري 

الــدويل CIB واألفــراد داخــل مــرص و خارجهــا .

رانيــــــا أبــو الـــعـــزم
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الفنــون  بكليــة  حــرة  دراســات   ،  1986 مواليــد 

الجميلة،شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون 

ــون  ــة الفن ــرض بكلي ــة 2007 ، مع ــباب والرياض الش

الجميلــة 2008 ، صالــون الشــباب 2007 ، 2012 ، 

ــة اإلســكندرية  ــدة مبكتب ــرض أجن 2015 ، 2016 ، مع

ــون  ــي الفن ــة محب ــع يف جمعي 2010 ، معــرض الطائ

الجميلــة 2011 ، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 

2013 ، معــرض الطائــع يف جمعيــة الفنــون الجميلــة 

ــس يف  ــز الخام ــا املرك ــز منه ــدة جوائ ــال ع 2014 ، ن

صالــون الشــباب والرياضــة 2007 ، جائــزة نحــت 

ــدى  ــة ل ــات خاص ــع 2012 ، مقتني ــرض الطائ يف مع

ــارج   . ــرص والخ ــراد يف م ــض األف بع

رمـــزي عبــــده رمــزي



79

النحــت  قســم  مســاعد  مــدرس   ،  1985 مواليــد 

ــة جامعــة املنصــورة ، شــاركت  ــون الجميل ــة الفن كلي

يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا 

ســمبوزيوم املنيــا 2005 ، صالــون الشــباب 2008 ، 

بينــايل بورســعيد 2009 ، معــرض فــن النحــت املــرصي 

املعــارص - رصبيــا 2009 ، مهرجــان فنــون دول البحــر 

األحمــر 2010 ، معــرض فنــون جميلــة يف املركــز 

ــى  ــان 2010، ملتق ــو أذربيج ــرصي يف باك ــايف امل الثق

الفنانــني العــرب 2012 ، صالــون الجنــوب الــدويل 

2016 ، صالــون الشــباب 2016، معــرض جامعــي 

األول  النحــت  ســمبوزيوم  بيكاســو 2017،  بقاعــة 

بنــادي املقاولــون العــرب 2017.

ء الــــدجـــــــــوي وا ر
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مواليــد 1990 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة  2013 ، شــاركت يف معــارض فنيــة منهــا: 
ــكندرية  ــة اإلس ــرة مبكتب ــرض أول م ــدة ومع ــرض أجن ــباب24 : 27 ، مع ــون الش صال
 ، بالســعودية  القصبــي  معــرض   ، باألقــرص  الــدويل  الجنــوب  صالــون  معــرض   ،
البنــك  اقتنــاء  جائــزة   ،26 الشــباب  صالــون  مبعــرض  جرافيــك  األوىل  الجائــزة 
ــز  ــزة الكــري مبعــرض الشــباب مبرك ــدورة 25 - 27 ، الجائ ــدويل CIB  بال التجــاري ال
الحريــة لإلبــداع يف الــدورة الثانيــة الثالثــة والرابعــة ، الجائــزة الثانيــة مبعــرض 
. CIB ــدويل ــاري ال ــك التج ــعودية البن ــات بالس ــدويل ، مقتني ــكندرية ال ــه اإلس أتيلي

 روضــة نـور الديـن عيل
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ــة  ــتري تربي ــة 2011 ، ماجيس ــة فني ــوس تربي بكالوري

فنيــة ، مــدرس مســاعد بكليــة الرتبيــة الفنيــة بقســم 

التعبــري املجســم تخصــص نحــت ، شــاركت يف العديــد 

مــن املعــارض الجامعيــة، صالــون الشــباب 2015، 

ابــداع  ، معــرض  األول 2016  ، صالــون يض   2016

للشــباب بجالــريي ابــداع 2017 ، معــرض نحــت مــن 

العاصمــة بجالــريي العاصمــة 2017 ، ســمبوزيوم 

أســوان للنحــت الــدويل 2017 ، شــاركت يف عــدة 

ورش ، ورشــة ســمبوزيوم أســوان الــدويل للنحــت 

الــدورة 19 ، ورشــه عمــل آفــاق ممتــدة يف كليــة 

ــا  ــا ، لديه ــني  بأملاني ــة بريم ــة جامع ــون الجميل الفن

ــراد . ــات واألف ــدى املؤسس ــات ل مقتني

ريـم أسـامــة مصطفــى
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مواليــد 1990 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعة حلوان 
ــر ، شــاركت  ــدي ماجيســتري قســم التصوي 2011، متهي
ــون  ــا : صال ــة منه ــارض الجامعي ــن املع ــد م ىف العدي
الشــباب ، مســابقة الطائــع 57 ، بســاقية الصــاوي 
2011، قاعــة مــزار 2011 ، قاعــة قرطبــة 2012، 2016، 
قاعــة فامنكــو2013، قاعــة ارت كورنــر2015 ، لديهــا  

مقتنيــات لــدى األفــراد مبــرص وخارجهــا . 

ريهـــام أبـــو الـــــعـزم
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طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة - نحــت جامعــة حلــوان، نحاتــة و إخصائيــة مكيــاج 
باســتديوهات اوفويــس ، درســت عامــني يف مجــال املكيــاج واملرسحيــات ، لهــا عــدة 
زينـــب جـــامل كـــاملمهــارات يف مجــاالت النحــت ، مكيــاج الخــدع الســينامئية ، رســم ، تصويــر فوتوغــرايف .
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مواليــد 1986 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم 
النحــت جامعــة حلــوان 2011 ، عضــو نقابــة الفنانــني 
التشــكيليني، شــاركت يف عــدة معــارض منهــا: صالــون 
الشــباب 2015 ، 2017 ، صالــون الجنــوب الرابــع 
بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــرص 2016 ، معــرض 
 ،  2016 مــرص  نهضــة  بقاعــة  التفــرغ  إبداعــات 
مــرص  نهضــة  بقاعــة  التفــرغ  إبداعــات  معــرض 
بعنــوان ملحــات ابداعيــة 2017 ، ســمبوزيوم النحــت 

األول بنــادي املقاولــون العــرب 2017.

زينـــب صبــحي حـنفي
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بكالوريــوس طــب القــرص العينــي جامعــة القاهــرة ، طالبــة بالدراســات العليــا 
بكليــة طــب القــرص العينــي بجامعــة القاهــرة بقســم الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة ، 
ــت  ــة الواحدة،درس ــة اللقط ــو بجمعي ــة ، عض ــل الطبي ــم التحالي ــم بقس ــب مقي طبي
بقســم الدراســات الحــرة بكليــة الفنــون الجميلــة 2014 ، شــاركت يف معــرض 
معــرض   ،  2015 الجميلــة  الفنــون  بكليــة  الحــر  القســم  لطلبــة  جامعــي 
زيـنــب طـــــه أحـــمدجامعــي بعنــوان صنــدوق الوقــت مــع مجموعــة اللقطــة الواحــدة  الفنيــة .
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مواليــد 1988، مــدرس مســاعد كليــة الفنــون الجميلة-
جامعــة املنصــورة ، ماجيســتري الفنــون الجميلــة قســم 
الفنــون  دبلومــة   ، حلــوان 2013  ديكــور جامعــة 
التقليديــة التابعــة ملدرســة األمــري تشــارلز للفنــون 
التقليديــة لنــدن تخصــص خــزف ، عضو نقابــة الفنانني 
التشــكيليني، عضــو مركــز اإلبــداع الفني قســم الديكور 
ــامل  ــة ش ــو بورش ــة ، عض ــرا املرصي ــاء دار األوب واألزي
وجنــوب التابعــة ملكتبــة اإلســكندرية ، شــاركت يف 
العديــد مــن املعــارض منها:صالــون الشــباب ، معــرض 
أوائــل الخريجــني كليــه الفنــون الجميلــة القاعــة 
الرئيســية ، ملتقــى القاهــرة الــدوىل للرســوم املتحركــة ، 
صالــون أبيــض ، مســابقة نهــر البحــر بســاقية الصــاوي 
للجرافيــك ، نالــت الجائــزة التشــجيعية عــن الفيديــو 
ــباب ،  ــون الش ــل صال ــتوى الزع ــوق مس ــم ف أرت فيل
جائــزة اقتناءالبنــك التجــاري الدويل CIB عــن التصوير 

ــون الشــباب. ــرايف صال الفوتوغ

زينــب محــمد حــبيب
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مواليــد 1993 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم 
النحــت امليــداىن 2016 ، شــاركت يف العديــد مــن 
الشــباب  صالــون   ، الفنيــة  والفاعليــات  املعــارض 
ــني  ــزة أدم حن ــون الشــباب 27، معــرض جائ 26، صال
للنحــت ، ســمبوزيوم مــرص الــدويل وغريهــا مــن 

النشــاطات الفنيــة . 

ســـــارة مـــاهر قـــاسم
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مواليــد 1994 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم 
ــة  ــة بكلي ــرض الطلب ــاركت يف مع ــر 2017، ش التصوي
ــرص  ــن م ــوه م ــرض وج ــة 2015، مع ــون الجميل الفن

بقاعــة الهناجــر - دار األوبــرا 2014.

ســارة أيـمن طـنطاوي
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ــات  ــة MSA بأكتوبر،دراس ــن جامع ــارة م ــوس التج ــا 1991، بكالوري ــد إيطالي موالي
خاصــة يف التصويــر مبركــز ســوما ارت بالزمالــك ، دبلومــة يف الكمبيوتــر جرافيــك 
باملركــز الثقــايف الــرويس  ، بــدأت دراســتها يف أكادمييــة كارارا للفنــون قســم التصويــر- 

ــا و مــرص ــكل مــن ايطالي ــات خاصــة ب ــا، مقتني ســــارة خــالــد زكــــيإيطالي
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مواليــد 1983، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة جامعــة 
التصويــر، عضــو بجامعــة  حلــوان 2006 - قســم 
اللقطــة الواحــدة، عملــت مبجــال  رســوم كتــب 
األطفــال ، مبجــال تصميــم الدعايــة، شــاركت ىف اثنــني 
ــاركت  ــدة ، ش ــة الواح ــع اللقط ــا م ــن معرًض وعري
ىف معــرض الطائــع الثــاىن والخمســون 2012 تصويــر  
ــوان  ــا  بعن ــا فرديً ــت معرًض ــباب ، أقام ــون الش صال
إنصــت 2012  ، معرضهــا الفــردى الثــاىن بعنــوان 
عتــب مبركــز الهناجــر للفنــون باألوبــرا 2014 ، معرضا 
الثالثــة  ثنائيــا بعنــوان تشــويش 2014 ، الجائــزة 
ــاقية  ــون الس ــزة صال ــر، جائ ــا- تصوي ــس وأن بكفافي

للقطــع الصغــرية 2014. 

ســــارة مـــحمد أحــمد
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مواليــد 1994 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة املنيــا 2017 ، 
شــاركت ىف املهرجــان الرابع للفنون التشــكيلية باإلســامعيلية 
2016 ، املعــرض الــدويل للحفــر والطباعــة ، مســابقة الطائع 
بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 2015  ، معــرض جامعــي 
بالكليــة 2015 ، مســابقه أســبوع فتيات الجامعــات املرصية، 
نالــت املركــز الثالــث مبســابقه إبــداع 4 وإبــداع  5 بالجامعة.

ســــارة مــصطفى أمــام 
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مواليــد 1985 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ، شــاركت يف 
ــون الشــباب 2014، 2015،  ــا صال ــارض منه ــدة مع ع
2016 ، املعــرض العــام 2016 ، مســابقة ومعــرض 
ــرأة  ــي للم ــس القوم ــون للمجل ــة الفن ــوين بأكادميي ك
معــرض نــور الشــكل 2017 ، معــرض أعــامل ادم 
ــدويل مؤمتــر  ــني لفــن النحــت 2017 ، املعــرض ال حن
Great Silk Way - International Youth Union

املركــز األول يف  ، حصلــت عــى  اذربيجــان  باكــو 
ــي للمــرأة  2016 ، املركــز  مســابقة املجلــس القوم
األول يف مســابقة الفنــون التشــكيلية بــوزارة الشــباب 
ــدى  ــباب ، و ل ــوزارة الش ــات ب 2011 ، 2013 ، مقتني

ــا . ــراد داخــل مــرص وخارجه بعــض األف

سـارة يوسـف عبد العال
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مواليــد 1993 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم 
النحــت جامعــة حلــوان 2016 ، معيــدة بكليــة الفنون 
ــة  ــة بكلي ــدة منتدب ــوان ، معي ــة حل ــة جامع الجميل
الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة مــن ســبتمر 
2016 حتــى ديســمر 2016 ،  شــاركت يف صالــون 
ــابقة  ــول 2016، مس ــعد زغل ــز س ــرض األول مبرك الع
ــس القومــي  ــع للمجل ــوين التاب و معــرض تشــكييل ك
للمــرأة  2016 ، ســمبوزيوم مــرص الــدويل 2017 ، 
ــان  ــه القاهــرة األول للنحــت دورة الفن ــون أتيلي صال
بديــع عبــد الحــي  2017 ، الجائــزة التقديريــة يف 
مســابقة كــوين مــن املجلــس القومــي للمــرأة 2016 . 

ســـايل الســــيد راجـــح
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ــة-  ــون جميل ــوس فن ــد ســوهاج 1988 ، بكالوري موالي
الفنانــني  نقابــة  عضــو   ،2011 املنيــا  جرافيــك 
التشــكليني،مصور فوتوغراىف،مصمــم جرافيك قوميســري 
مســاعد للمعــرض العــام 38 قوميســري مســاعد ملعرض 
ــد مــن  ــة ، شــارك ىف العدي ــدورة الثالث ــور الشــكل ال ن
املعــارض املحليــة والدوليــة، نــال جائــزة اقتنــاء البنــك 
التجــاري الــدويل CIB لصالــون الشــباب 25 ، نــال 
جائــزة صالون الشــباب للتصوير الرقمــي SLR الــدورة 27 . 

ســـامر نــاثـان نصحـــي
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مواليــد 1989 ، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة فنيــة، 
ىف  القاهرة،شــارك  بأتيليــه  فــردي  معــرض  أقــام 
معــرض جامعــي بــآرت كورنــر ، آرت الونــج ، أتيليــه 
دوم  باألوبــرا، مؤسســة  الهناجــر  ،قاعــة  القاهــرة 
للثقافــة والفنــون ، صالــون الشــباب ، األعــامل الفنيــة 
الصغــرية 2012 ، معــرض الطائــع ، صالــون فنــاىن 
مــرص ،  صالــون الجنــوب الثالــث والخامس،نــال 
ــام 2015 ، 2016 ، 2017،  ــرغ لع ــة التف ــزة منح جائ
جائــزة لجنــة التحكيــم ىف معــرض الطائــع 54 ، 
الجائــزة التشــجيعية ىف صالــون أقاليم وســط الصعيد ، 

ــة . ــدى وزارة الثقاف ــات ل ــه مقتني لدي

ســلطان أحـــمد أحــمد
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ــة داخــل  ــد مــن املعــارض الجامعي شــاركت ىف العدي
 Summer Art معــرض  منهــا  وخارجهــا  مــرص 
Exhibition at Marassi North Coast  جالــريي 
ســوما آرت ، معــرض  خــارج اإلطــار جالــريي بيكاســو 
 Asianــدورة 26، معــرض إيســت،صالون الشــباب  ال
  International Art Exchange Association

ــة . ــا الجنوبي ــة كوري دول

سلمى أبـوزيد العشــري
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مواليــد 1997 ، طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة-
جامعــة حلــوان  قســم الجرافيــك.

ســلمى عــبد العــاطــي
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ــة بالفرقــة الرابعة-قســم الخــزف  ــد 1994،طالب موالي
ــوان، شــاركت  ــة جامعــة حل ــون التطبيقي ــة الفن بكلي
التصميــم  27،ورشــة  الــدورة  الشــباب  بصالــون 
الصناعــي املقامــة عــى هامش،املؤمتــر الــدويل لكليــة 
ــباب  ــزف للش ــى الخ ــة 2016،ملتق ــون التطبيقي الفن
بكليــة تربيــة نوعيــة جامعــة عــني شــمس 2015.

سـامء هـاين عبد العظيم
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ــدارى،  ــر ج ــم تصوي ــوان قس ــة حل ــون جميلة-جامع ــوس فن ــد 1993 ، بكالوري موالي
 .  15 عمــل  تــم  والزجــاج  املوزايــك  فــن  تعليــم  فكــرة  عــى  بالعمــل  سمــــر حـــسن محــمدبــدأت 
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مواليــد 1988،ماجســتري يف النحــت 2015،شــاركت يف 
ــاىل  ــون الشــباب٬ بين ــد مــن املعــارض منها:صال العدي
الثقافــة والفنــون الــدويل املســتقل تحــت رعايــة 
صالــون الخريــف الفرنىس٬ملتقى الفنانني التشــكيليني 
العــرب األول٬ صالــون الــرق األوســط الــدويل األول 
للفنون،معــرض الطائــع بجمعيــة محبــي الفنــون 
ــزة األوىل  ــز منها:الجائ ــد مــن الجوائ ــة ، العدي الجميل
مبعــرض الطائــع ، جائــزة النحــت يف مهرجــان فنــون 
ــون  ــيض يف صال ــكار الف ــزة األوس ــباب األول، جائ الش
الــرق األوســط الــدوىل األول للفنــون ، مقتنيــات 
ــدوق  ــة وصن ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــدى جمعي ل
التنميــة الثقافيــة، البنــك التجاري الــدويل CIB، أتيليه 
الفنــون الجميلــة بجــدة بالســعودية ،لــدى األفــراد .

ســـــــمـر مجـــــــدي
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فنــون  بكالوريــوس   ،  1987 اإلســكندرية  مواليــد 
اإلســكندرية،  جامعــة  التصويــر-  قســم  جميلــة 
بــدار  معــرض  أقامــت  ماجســتري2016،  متهيــدى 
األوبــرا املرصيــة قاعــة إتجــاه 2016 بقــرص الفنــون ، 
الجائــزة التشــجيعية ىف معرض الرتاســينا باإلســكندرية 
مــرص 2015 ، الجائــزة التشــجيعية بصالــون الشــباب 

بالقاهــرة 2015.

سمــــر محـمد حسـيــن
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الفنــون الجميلــة  مواليــد 1995، طالبــة يف كليــة 
ــاركت  ــداين ، ش ــت املي ــم النح ــوان- قس ــة حل جامع
ــى  ــرة ، ملتق ــه القاه ــت األول ألتيلي ــون النح يف صال
إبداعــات املــرأة املرصيــة يف الفــن التشــكييل ، نالــت 
املركــز األول يف النحــت يف مســابقة إبــداع 2017 .

سـيمون مدحت فاخوري



103

تربيــة  بكالوريــوس   ،  1994 اإلســكندرية  مواليــد 
نوعية-جامعــة اإلســكندرية 2015 - 2016  دبلــوم 
مهنــي بقســم الديكــور بكليــة الفنــون الجميلــة 
عــى  الثــاين  املركــز   ،2017 اإلســكندرية  جامعــة 
ــس  ــابقة جرافيك ــكندرية مبس ــة اإلس ــتوى جامع مس
الكمبيوتــر  2014 ، شــاركت مبعــرض فــن بــا اســوار 
ــة  ــة البحري ــون باألكادميي ــورش الفن ــة ب 2016، مدرب

والفنــون 2016. للتكنولوجيــا 

شـــــــروق حمــــــودة
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مواليــد 1994 ، طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة- 
ــد  ــوان ، شــاركت يف العدي ــر جامعــة حل قســم تصوي
مــن املعــارض منهــا:  معــرض ملتفوقــي الفرقــة الثانيــة 
مبــادة الحفــر والتصميــامت بكليــة الفنــون الجميلــة 
ــة  ــة اللقط ــع جامع ــورد م ــك ال ــرض كش 2016 ، مع
ــون  ــار 2016 ، صال ــود مخت ــف محم ــدة مبتح الواح
ــون  ــار 2017 ، صال ــن  مبتحــف محمــود مخت العري
أبيــض وأســود مبركــز الجزيــرة للفنــون 2017 ، معرض  
املــرأة املرصيــة  بقاعــة الهناجــر دار االوبــرا املرصيــة 
 BECAMI  2017 ، شــاركت يف املــروع البحثــي
2016 ، أقامــت املعــرض الخــاص به مســارات متاحف 
.  2017 زغلــول  ســعد  مبتحــف  الجميــل  الزمــن 

شـــروق مجــدي أحـمد
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مواليــد 1991،بكالوريــوس الفنــون الجميلــة- جامعــة 
ــة -  ــون الجميل ــة الفن ــدة بكلي ــوان 2014 ، معي حل

ــوان - قســم النحــت . جامعــة حل

شمـــس بــاسـم محمــد
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مواليــد 1995 ، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة - جامعــة 
القاهــرة، متهيــدي ماجيســتري يف مجــال النحــت بكليــة 
ــا  ــارض أهمه ــدة مع ــاركت يف ع ــة، ش ــة النوعي الرتبي
األعــامل الفنيــة الصغــرية بســاقية الصــاوي ، معــرض 
تناغــم الجلــود الطبيعيــة بطــه حســني ، املركــز الثــاين 

يف مســابقة إبــداع الشــباب . 

شيامء رجب عبد الرؤوف 
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مواليــد 1987 ، بكالوريــوس الفنــون التطبيقية شــعبة 
الزخرفــة 2009 ، ماجيســتري الفنــون التطبيقيــة 2016، 
شــاركت ىف صالــون الشــباب 2010 ، 2012، 2015، 
2016 ، معــرض املــرأة تحــت ســن 35 يف الهناجــر 
باألوبــرا ، معــرض مــرصي أملــاين مبعهــد جوتــة 2006، 
فنيــة  ، معــارض  بتــاون هــاوس  2008،  معــارض 

بســاقية الصــاوى. 

شيامء سميـر عبد املنعم 
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مواليــد 1989 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ، عضــو بجامعــة اللقطــة الواحــدة، شــارك ىف  
العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا معــرض صالــون الشــباب، جائــزة إقتنــاء البنــك 

التجــارى الــدويل CIB يف مجــال الرســم 2015 . صــــــالــح العــــنبــري 
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مــدرس مســاعد ، قســم التعبــري املجســم تخصــص خــزف كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة 
ــم  ــة قس ــة الفني ــتري يف الرتبي ــى اآلن، ماجيس ــوراه حت ــة الدكت ــة مبرحل ــوان ، باحث حل
التعبــري املجســم-تخصص خــزف كليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان 2012، شــاركت 
ــرص،  ــا، م ــال، كوري ــدويل Artgile الرتغ ــرض ال ــا : املع ــارض منه ــن املع ــد م يف العدي
تشــيك ، الرازيــل كنــدا ،لنــدن ، اليونــان  2017، 2018، بينــايل افــريو الــدويل للخــزف 

ــدورة 25 ، 26 ،27 - 2014 ، 2015، 2016 .  ــون الشــباب ال ــال 2017، صال صفــــاء محــمد عطيــةالرتغ
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 بكالوريــوس فنــون تطبيقية-جامعــة حلــوان - قســم 
الزخرفــة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة.

ضـــحى أحمـــد ســعيد 
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ــم  ــة- قس ــون جميل ــوس فن ــد 1989 ، بكالوري موالي
الجرافيــك2011 ،إعــداد رســالة ماجيســتري بقســم 
تاريــخ الفــن بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلوان، 
واملســابقات  املعــارض  مــن  العديــد  يف  شــاركت 
والــورش الفنيــة منهــا : معرض فــن الجرافيــك القومي 
الــدورة الرابعــة ، صالــون الشــباب 26 - 27 ، معــرض 
ــدورة  ــة ال ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــع بجمعي الطائ
ــر التشــجيعية مبعــرض  ــزة الحف 52-53 وغريهــا، جائ
الطائــع 52 ، جائــزة النقــد الفنــي التشــجيعية 2013.

ضــحى مصــطفى جــرب
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والنحــاس  النحــت  يف  ، دراســات  1987 مواليــد 
املطــروق والرونــز يف مركــز الســيد عبــده ســليم، 
ــة  ــع الـــ 48 ،49 ،50 بجمعي شــارك يف معــرض الطائ
ــعيد 2007،  ــرص ببورس ــى الن ــون ، ملتق ــى الفن محب
ــي 2009،  ــعيد القوم ــايل بورس ــباب ، بين ــون الش صال
معــرض شــباب الفنانــني وأصدقــاء النقابــة بالدقهليــة.

عبد الرحمن السيد عبده 
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مواليــد 1997، طالــب بكليــة الرتبيــة الفنيــة الزمالــك، 
شــارك يف العديــد مــن املعــارض، نــال 4 شــهادات مــن 

معــارض مختلفــة .

عبدالرحمن جامل وجدي 
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 مواليد 1998 ، مهتم مبــجال الفــن التشكييل النحت.

عـبد الرحمن خـالد فـرج 
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مواليــد 1994 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة ، شــارك ىف 
العديــد مــن املعــارض منها : معــرض الطائــع، معرض 
إبــداع، مســابقة آدم حنــني 2017 ، الفرانكفونيــة 
بســاحل العــاج 2017 ،  املركــز األول مبســابقة إبــداع 

2016 ،مقتنيــات لــدى وزارة الشــباب والرياضــة.

عـــبدالـرحــــمن عـــالء 
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مواليــد 1991 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة  قســم 
التصويــر جامعــة اإلســكندرية ، أمــني مبتحــف الفنــون 

ــة باإلســكندرية.  الجميل

ُعمـر عـبد العـزيز َسناده 
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مواليــد 1987 ، بكالوريــوس فنــون جميلة-جامعــة 
املنيــا ، عضــو  بنقابــة التشــكيليني، شــاركت يف معــرض 
بنــات النيــل ، معــرض الطائــع ، معــرض القطــع 
ــون الجنــوب الثالــث باألقرص،معــرض  الصغــرية ، صال
وجــوه و أقنعــه مبهرجــان الســينام األفريقيــة باألقرص، 
الصالــون األول لألعــامل الصغــرية، معــرض نجيــب 
محفــوظ بقــرص األمــري طــاز ، معــرض فــن الجرافيــك 
ــامت  ــى بص ــرض ملتق ــون ، مع ــرص الفن ــي بق القوم
الحــادى عــر، نالــت املركــز األول يف مســابقة أســبوع 
فتيــات الجامعــة باملنصــورة عــى مســتوى الجامعــات 
ــي  ــة محب ــر  جمعي ــزة فاطمــة رفعــت بالتصوي ، جائ
الفنــون، جائــزه اقتنــاء 2014-2015، مقتنيــات لــدى 

فنانــني بـــمرص  و الخــارج.

فـــاطمة رمـضـان سيــد 
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مواليــد 1984 ، ماجيســتري التصميــم املطبــوع 2013، 
فنــون  كليــة  الجرافيــك  بقســم  مســاعد  مــدرس 
ــن  ــد م ــاركت ىف العدي ــوان، ش ــة حل ــة -جامع جميل
املعــارض منهــا : صالــون الجنــوب 2017 ، معــرض 
ــة  ــة مبدين ــوان املائي ــايل األل ــباب 2016 ، بين يض للش
ــون الشــباب ، معــرض  ــا 2014 ، صال ــو بإيطالي فريان
ــاىل  ــة، بين ــون الجميل ــى الفن ــة محب ــع بجمعي الطائ
ــري  ــاد بك ــهيد زي ــزة الش ــدوىل ،  جائ ــعيد ال ــور س ب
لصالــون الشــباب 22 ، املركــز الثــاين يف مجــال الرســم 

ــون. ــة الفن ــوىن بأكادميي ــرض ك مبع

فـــاطمـــــة عــــــــزت 
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ــة  ــون جميل ــوس فن ــد القاهــرة 1994 ، بكالوري موالي
ــر الزيتــي .   بالزمالــك- قســم التصوي

فاطمة مصطفى أبـوزيد 
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مــواليد 2000 ، مــهتم مبجال الفن التشكييل النحت .

فـــــرج كــــارم فــــرج 
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مواليــد املنيــا 1986 ،  مــدرس بكليــة الرتبيــة الفنيــة 
جامعــة املنيــا ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منها : 
معــارض قســم الرتبيــة الفنيــة بكليــة الرتبيــة جامعــة 
املنيــا 2008-2009 ، بينــايل بورســعيد القومــي الثامــن 
2009 ، ملتقــى رشق و رشق 2 املقــام يف قــرص ثقافــة 
املنيــا 2013، معــرض مؤمتــر كليــة الرتبيــة الفنيــة 
جامعــة املنيــا2017، معــرض بيهنــاس مبحافظــة املنيــا 

2017 ، نــال شــهادات و جوائــز.

قــاســـم محــمد ربيــع 
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مواليــد 1985 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة 2009، 
كتــب  ترســم   ، حــرة  ورســامة  تشــكيلية  فنانــة 
مــن  العديــد  يف  شــاركت   ، األطفــال  ومجــات 
املعــارض الجامعيــة املحليــة والدوليــة منهــا : صالــون 
قرطبــة ألعــامل الفنيــة الصغــرية 2011 ، صالــون 
الشــباب 22 ، 24 ، 25 بقــرص الفنــون ، معــرض نبــض 
الثــاين الجامعــي مبعــرض تــاش الفنــي 2012 ، معــرض 
شــامل وجنــوب مكتبــة اإلســكندرية 2015 ، معــرض 
تغــري الحــدود ، معــرض البلطيــق للفــن املعــارص 
بولنــدا 2016 ، بينــاىل كتــاب الفنــان الــدويل الســابع 
مكتبــة اإلســكندرية 2016 ، معــرض مــن املهمــل اىل 
الثمــني ســفارة ســويرسا 2016 ، معــرض الشــارقة 
لرســوم كتــب الطفــل، مهرجــان الشــارقة القــرايئ 

للطفــل 2017 .

كـــامـلـة نبــوية كــــرم
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مواليــد 1992 ، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة 2013 ، 
ــون  ــني التشكيليني،شــارك ىف  صال ــة الفنان عضــو نقاب
الجنــوب الــدويل الرابــع 2016 ، صالــون الشــباب، 
الحديــث  الفــن  مبتحــف  مرصيــة  رؤى  معــرض 
ــدويل  ــوان ال ــمبوزيوم أس ــه س ــت 2017، ورش بالكوي
الــدورة 21، ســمبوزيوم الكويــت الــدوىل الــدورة 
األوىل 2017، جائــزة العــرض الخــاص صالون الشــباب 26، 
جائــزة أوســكار صالــون أقليــم القاهــره الكــرى 2014 .   

كــريم حــمدي قنصــوه
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مواليــد 1990 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة الزمالــك 
ــم  ــدرس مســاعد بقســم التصمي ــوان ، م ــة حل جامع
، شــارك ىف  فنيــة جامعــة حلــوان  تربيــة  بكليــة 
صالــون  منهــا  الجامعيــة  املعــارض  مــن  العديــد 
أبيــض وأســود مركــز الجزيــرة للفنــون 2017، صالــون 
ــرض  ــريب األول 2016 ، مع ــباب الع ــريي يض للش جال
ــون  ــرة للفن ــز الجزي ــاين مبرك ــة الث ــة الفني ــة الرتبي كلي
كليــة  لخريجــي  وتصويــر  رســم  معــرض   ،  2015
الرتبيــة الفنيــة باملركــز الثقافـــي الروســـي 2012.

كريم رأفت محـي الدين
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فنية جامعة  تربية  بكالوريوس  مواليد 1993، 

العديد  ىف  شاركت  املاجستري،  مرحلة  حلوان، 

من املعارض الفنية داخل مرص.

ماجــي عاطــف مريـــد
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التشكيلية ىف مرص  الحركة  ىف  شاركت   ،1995 مواليد 

من  العديد  ىف  وساهمت  بالكلية  التحقت  أن  منذ 

الفنية والتشكيلية من معارض ومسابقات  الفعاليات 

وورش داخل الكلية، شاركت ىف ورش و معارض طالبية 

بقسم  معارض  تنظيم  ىف  ساهمت  بالكلية،  عديدة 

الجرافيك داخل الكلية، مقتنيات لدى البنك التجارى 

الدوىل CIB ، مبتحف الفن الحديث .

مارينـــا خيـــر صـــادق



127

مواليد 1991، ليسانس حقوق جامعة القاهرة 2014، 

قام   ،2016 منذ  األملانية  الجامعة  ىف  الخزف  يدرس 

باالشرتاك يف إنشاء وتنظيم مهرجان قرية تونس للفخار 

: 2014، شارك ىف معرض  اليدوية من 2011  والحرف 

بالقنصلية الفرنسية باإلسكندرية 2016، مهرجان قرية 

اليدوية 2012: 2016، صالون  والحرف  للفخار  تونس 

الشباب 26 - 2015، معرض ارتبيتا الجامعي باملعادي 

2015 ، معرض أيادي مرصية بساقية الصاوي 2010 . 

محمــد أحمـــد حســني
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التطبيقية  الفنون  كلية  بكالوريوس   ،1993 مواليد 

مثَّل   ،2016 والتليفزيون  والسينام  الفوتوغرافيا  قسم 

الفوتوغرايف ىف دورة األلعاب  التصوير  مرص ىف مجال 

بساحل  ابيدجان  مبدينة  أقيمت  والتي  الفرانكفونية 

التصوير  مسابقة  األول ىف  املركز  نال   ،  2017 العاج  

الفوتوغرايف مبسابقة جامعة 6 أكتوبر ملدة 3 سنوات، 

املركز األول عىل مستوي الجمهورية ىف مجال التصوير 

الضويئ مبسابقة الشارقة إبداع 4 عام  2016  وكرم من 

ووزير  السييس  الفتاح  عبد  الجمهورية  رئيس  السيد 

الشباب والرياضة ووزير الثقافة.

محمـــد أحمـــد نصـــر
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بكلية  بكالوريوس فنون جميلة، معيد  مواليد 1993، 

العديد من  الجميلة جامعة حلوان، شارك يف  الفنون 

املعارض املحليه منها: معرض الطالئع 55،45، صالون 

املعارص  القومي  الجرافيك  فن  معرض   ،26 الشباب 

الرتاسينا  معرض   ،3 الدورة  إبداع  معرض   ،4 الدورة 

اسكندريه ، معرض كتاب فنان مبتحف محمود مختار، 

مبسابقة  األول  املركز  الصني،  يف  كونج  بهونج  معرض 

اقتناء عمل  األول،  مناصفة صالون يض  إبداع، جائزة 

فني ملتحف الفن الحديث . 

محمــــــد التــهامـــــي



130

مواليد 1994، بكالوريوس فنون تطبيقية جامعه حلوان، 

الجنوب  صالون  منها:  املعارض  من  العديد  يف  شارك 

الدويل الرابع والخامس باألقرص، مهرجان يض للشباب 

حلوان،  بجامعة  التشكيلية  الفنون  معرض  العريب، 

معرض ومضات بالجريك كامبس،صالون الشباب 27.

محمــد جمـــال خطابـي
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طالب بكلية الفنون الجميلة باألقرص، شارك ىف معرض 

ينايـر ثــورة شعــب، معــرض CIB، معــرض إبــداع، 

صالون الجنوب .

محمـــد سعيــد حســـن
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مواليد 1988، بكالوريوس فنون تطبيقية 2010 جامعة 

حلوان، ماجيستري الخزف2017 تخصص الخزف، عضو 

للاميكروارت  األول  اإلسامعيلية  بيناىل  تحكيم  لجنة 

 ،2015 ميالن  هومى  اكسبو  معرض  جائزة   ،2015

خاصة  معارض   5  ،24 للخزف  الشباب  صالون  جائزة 

الدوىل  ثيبيساما  مسابقة معرض  داخل وخارج مرص، 

معرض   ،2016  ،2014  ،2013 بفالنسيا  للسرياميك 

العديد من  نادى روتارى ازمري تركيا 2014، شارك ىف 

املعارض الجامعية واملسابقات و ورش عمل للخزف.

محمــد ســمري الجنــدي
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اللقطة الواحدة، شارك ىف معارض  طالب بكلية الفنون الجميلة حلوان، عضو جامعة 

خاصة بالكلية والجامعات املختلفة أهمها : معرض خاص بكلية الفنون الجميلة،معرض 

محمـــد ســـيد أحمــــدخاص بجامعة بدر الخاصة، شهادة من جامعة بدر .
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مواليد القاهرة 1989 ، بكالوريوس تربية فنية 2012 ،ماجيستري التصميم 2017، مصمم 

جرافيك برشكة راية ،شارك يف معارض فنية جامعية : بينايل اإلسكندرية ، معرض  كتاب 

فنان ، معرض الطالئع الدورة الـ 55  ، معرض األعامل الصغرية 2015، معرض الرتاسينا 

- اإلسكندرية 2015، جائزة املركز الثالث ملعرض األعامل الصغرية . محمد عادل عبد الرحمن 



135

مواليد 1992، عضو الجمعية العربية للحضارة والفنون 

الجامعية  املعارض  من  العديد  ىف  شارك   ، االسالمية 

بجالريى  اكتوبر  كوليكشان  ارت  ارت  معرض  منها 

 ،2016 أكتوبر  األمريكية  الجمعية  كامنبس  بجريك 

صالون الشباب، معرض كوىن ىف اليوم العاملى ملناهضة 

 ،2016 الفنون-نوفمرب  بأكادميية  املرأة  ضد  العنف 

معرض فكرة تنظيم الجمعية العربية للحضارةوالفنون 

االسالمية مبتحف محمود مختار ،مقتنيات لدى األفراد 

مبرص و الخارج .

محمد عبد النارص شيحـه
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فنية،  نوعية-شعبه  تربية  بكالوريوس   ،1990 مواليد 

الجامعية منها: معرض  العديد من املعارض  شارك يف 

للشباب  األول  يض  صالون  هاوس،  التاون  جامهريي 

العريب، صالون الشباب السابع والعرشين.

محمــد عــــزت ســــيد



137

مواليد 1988 ، بكالوريوس فنون جميلة حلوان 2010، 

مدرس مساعد بقسم جرافيك بكلية الفنون الجميلة، 

شارك يف العديد من الفعاليات الفنية الدولية واملحلية 

منها مهرجان ضئ للشباب العريب األول 2016 ، صالون 

الشباب 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، معرض الطالئع 51 ، 52 ، 

53 ، 54 ، 55 بجمعية محبي الفنون الجميلة ، معرض 

 ،2011 بروما  املرصية  باألكادميية   100  ×100 مرصي 

معرض القطع الصغرية بساقية الصاوي 2011 .

محمـــد عيــــد أحمـــد



138

مواليد 1994، بكالوريوس تربية فنية جامعه حلوان،  

شارك ىف معرض إبداعات طالبية 2012، معرض أبيض 

فنون مرص 2014،  مركز  أسود، معرض من طبيعه  و 

ذوي  أحىل  بكرة  جمعية  مع  بالتعاون  فنية  ورش 

االحتياجات الخاصة 2015 .

محمـود أسامــة مغربـى



139

جائزة صالون   ، والدولية  املحلية  املعارض  من  العديد  الفيوم 1999، شارك يف  مواليد 

الفوتوغرايف  التصوير  مبسابقة  الثانية  الجائزة   ،2016 جرافيك  كمبيوتر  الـ27  الشباب 

مرصيتي 2016،الجائزة األويل قاعة الزمالك للفن والفنان محمد الفيومي بصالون الفيوم 

محمـــود خالـــد ربيــع األول تصوير فوتوغرايف2017.
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عضو نقابة الفنون التشكيلية شعبة الخزف، قوميسري 

ملتقى  منظم   ،2015 الدويل  الخزف  ملتقى  مساعد 

الخزف للشباب جامعة عني شمس 2015،  شارك يف 

بقرص   26 الشباب  منها: صالون  املعارض  من  العديد 

الفنون، معرض صالون فناين مرص بقرص ثقافة الجيزة، 

جائزة سرياميكا رويال يف الخزف 2015 صالون الشباب 

فناين  صالون   2016 الخزف  يف  االوىل  الجائزة   ،26

للشباب  االول  الجيزة، معرض يض  ثقافة  بقرص  مرص 

العريب 2016، معـرض الطالئـع بجمعية محبي الفنون 

الجميلة 55، 56.

محمـود رشــدي جــابــر
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بجامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  الخامسة  بالفرقة  طالب 

منها:  الجامعية  املعارض  من  العديد  حلوان، شارك ىف 

برصية  فنون  معرض   ،2015 فنية  منوعات  معرض 

الفنية  الورش  من  مجموعة   ،2016 الخشبية  بالقرشة 

مبتحف الفن املرصى الحديث بدار األوبرا املرصية2017.

محمود عبد الحميد متـام
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يف  شارك  آثار،  قسم  آداب  ليسانس   ،1989 مواليد 

العديد من املعارض املحلية والدولية، نال العديد من 

الجوائز، تم بيع العديد من القطع يف أوروبا وأمريكا 

وبلدان عربية.

محمــود محمــد سالــم
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يف  شاركت   ،2014 الفنية  الرتبية  بكلية  ماجيستري 

أرت  معرض  الصني،  بكني  املرصيات  الفنانات  معرض 

 ،26  ،25  ،24 الـ  الشباب  صالون  بالسويد،  ماركت 

مسابقة   ،2015  ،2014 لعام  عبله  محمد  مسابقة 

روزناما 4 من مدرار 2015، العديد من الجوائز منها: 

يف  األول  الشباب  ملهرجان  الفني  اإلبداع  درع  جائزة 

مجال  يف  األول  املركز   ،2013 الزيتي  التصوير  مجال 

جائزة  الطالئع،  مسابقة  البحر،  نهر  ملسابقة   الرسم 

نقدية  جائزة  التصوير،  مجال  ىف  طاهر  صالح  الفنان 

من مسابقة روزناما 2015 ، مقتنيات مبرص والخارج. 

مـــروة سعــــد أحمـــد 
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مواليد 1993،  طالبة باملعهد العايل للفنون التطبيقية، عضو يف مجموعة اللقطة الواحدة 

الفنية ،  شاركت يف العديد من املعارض الفنية . مــــــــروة عطـــــــــوة 
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قسم  التطبيقية  الفنون  بكلية  طالبة   ،1996 مواليد 

رسم  ورشة  منها:  عمل  ورش  عدة  يف  شاركت  خزف، 

وقوالب  تشكيل  عمل  ورشة  الخزف،  عىل  باألكاسيد 

تحت إرشاف مدرب  صيني يف مركز الخزف بالفسطاط.  

مــروة محـمــد السيـــد
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الرابعة  الفرقة  النحت  بقسم  طالبة   ،1994 مواليد 

جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  امليداين  النحت  شعبه 

واملعارض  املسابقات  من  العديد  يف  شاركت  حلوان، 

يوم   16 حملة  إطار  يف  كوين  ومسابقة  معرض  منها: 

املجلس  النحت  مجال  املرأة يف  العنف ضد  ملناهضة 

القوي للمرأة، معرض ومسابقة ملتقى إبداعات املراة 

النحت،  مجال  يف  أول  مركز  نالت   ،2017 املرصيه 

ورشة يف املركز القومي األسباين بعنوان »الكلامت» مع 

الفنانةEsther Aldaz، ورشة يف املركز الثقايف األسباين 

.Vicente Talens بعنوان و ماذا بعد مع الفنان

مــروة محمـــد نجيــب
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بكالوريوس تربية فنيه الزمالك جامعة حلوان،  عضو نقابة الفنانني التشكيليني، عضو 

جامعة اللقطة الواحدة للرسم يف الهواء الطلق، شاركت ىف العديد من املعارض منها: 

مع  الوقت  صندوق  معرض   ،2016 مرشبية  بجالريي  املعارص  للفن  روزنامة  معرض 

اللقطة الواحدة بقاعة صالح طاهر بدار األوبرا 2016 ، معرض مقعد رضوان مع اللقطة 

مريم عبـد الـرازق سالـم الواحدة بقاعة بيكاسو بالزمالك 2017.
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بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير الزيتي 2013، 

تخرجت يف مدرسة الرسوم املتحركة جيزويت القاهرة 

2016، منسقة إدارية ملرشوع مدرسة الرسوم املتحركة 

املعارصة  الصورة  مركز  من  منحة  القاهرة،  جيزويت 

للفوتوغرافيا،  البديلة  الطباعة  تقنيات  عن   CIC

يف  والدولية  املحلية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 

رومانيا، السويد، أملانيا، جمهورية التشيك منذ 2011.

مريم عبد الرحمن لبيب



149

مواليد القاهرة 1989، بكالوريوس فنون جميلة  2013، 

معيدة بكلية الفنون الجميلة قسم النحت منذ 2014، 

العديد  ىف  شاركت  التشكيليني،  الفنانني  بنقابة  عضو 

من  السمبوزيومات منها الدورة العرشون لسمبوزيوم 

أسوان للنحت عىل الجرانيت 2015، سمبوزيوم مول 

العديد  يف  شاركت  كام   ،2016 جاللة  واملونت  مرص 

من املعـارض الجامعيـة أهمـها معـرض النحـت فـي 

جالريى مرص 2016. 

مريـم ماجـد مكـرم اللـه



150

باري  بجامعة  فنان  كتاب  بعمل  شارك  الجميلة،  الفنون  بكلية  طالب   ،1996 مواليد 

للفنون بإيطاليا 2017، الجائزة األوىل يف مجال الحفر بصالون أتيليه إسكندرية الحادي 

و العرشين 2017. مصطفـــى طــه محمــد 
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الفنون  بكلية  الزجاج  بقسم  طالب   ،1994 مواليد 

قسم  معرض  ىف  شارك  حلوان،  جامعة  التطبيقية 

بكلية  الكربى  العرض  بقاعة   2017  ،2016 الزجاج 

املرصية  الرتاثية  الفنون  معرض  التطبيقية،  الفنون 

عمل  ىف  شارك  بالجيزة،  الشعبية  الفنون  بأكادميية 

جدارية املوزاييك مبدخل نفق العجوزة 2016.

مصطفى فاروق عطا الله
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مـوالـيد 1988 ، بكالوريوس تربية نوعية قسم الفنون، 

الحديد  لنحت  الدوىل  القاهرة  سيمبوزيوم  ىف  شارك 

مختار 2016،  الثانية مبتحف محمود  لدورتة  الخردة 

صالون   ،2013 اإلسكندرية  مبكتبة  مرة  أول  معرض 

الشباب، مثل مرص ىف الصني ضمن فاعلية الصداقة بني 

الصني والعرب وتنفيذ متثالني ميدانيني 2016.

مصطفــى محمـد خضـر
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من  العديد  يف  شارك   ،2008 جرافيك  قسم  جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1989 مواليد 

مصطفـى محمـود أحمـداملعارض منها: صالون الشباب.
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مواليد بني سويف  1985، مدرس مساعد بكلية اإلعالم 

جامعة االهرام الكندية، شارك يف العديد من املعارض 

سعد  مبركز  ديليت  شيفت  معرض  منها:  الجامعية 

املولد  معرض  الجزيرة،  مبركز  ماركت  سوبر  زغلول، 

بقاعة  اكس  مسرت  فردي  معرض  بديب،  ورد  بجالريي 

ببينايل طشقند  الجناح املرصي  محمود مختار، ممثل 

بأوزبكستان، صالون الشباب دورات 22 ،23،24، 25، 

الجائزة الكربى مناصفة يف صالون الشباب 24.

مصطفــــــى الــبنـــــــا
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مواليد 1994، طالب يف كلية تربية فنية جامعة حلوان، شارك يف معرض أبيض وأسود، 

 Japan Media Arts مهرجان   ،Embracing Our Differences للتصوير  مسابقة 

 مصطفــــــى نبـــــــوي Festival، معرض أجورا للتصوير الفوتوغرايف، معرض رصبيا للتصوير.



156

مواليد 1992، بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة حلوان 

منها:  املعارض  من  بالعديد  2015 قسم خزف، شارك 

الجنوب  صالون   ،2015 حضارية  ابداعات  معرض 

العريب    للشباب  يض  مهرجان   ،2016 الرابع  الدويل 

 The Greek اليوناين  بالحرم  ومضات  معرض  األول، 

Campus، صالون الشباب 27 - 2016، معرض مرشوع 

فنان قاعة إبداع 2016، معرض الشباب للفنون البرصية 

باإلسكندرية 2017، معرض الطالئع 2017 .

معـاذ هشـام الدماصــي
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عام  منذ  التشكيلية  الحركة  يف  شارك   ،1984 مواليد 

2000، له معرض شخيص بقاعة الباب، معرض بجالريي 

يض، العديد من املشاركات الجامعية .

معــاويــــــة هـــــــالل
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للتصوير  املرصية  الجمعية  عضو  القاهرة،  مواليد 

الدولية  املعارض  من  بالعديد  شارك  الفوتوغرايف، 

للصورة  التاسع  الدويل  الصالون  منها:  واملحلية 

اتحاد املصورين العرب تونس  الفوتوغرافية باملنستري 

الـعـربــي  للـشـبـاب  األول  »ضــي»  صالون   ،2016

2016، صــالــون الـجـنـوب الـــدولــي الــخــامـس 

 ،2016 األوروبــي  االتــحــاد  مـسـابــقــة   ،2017

مقتنيات فنية لدى األفراد داخل مرص وخارجها.

مـعـتــــــز الـصــــــاوي
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مجسم  تعبري  قسم  فنية  تربية  بكلية  معيدة  فنية،  تربية  بكالوريوس   ،1990 مواليد 

جامعة حلوان، شاركت يف معرض رصبيا بكلية الرتبية الفنية 2015، معرض جورنيكا 2 

منـــى عمــر مصطفـــىبجمعية محبي الفنون الجميلة 2015، عدد من املعارض الجامعية بكلية الرتبية الفنية.
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الفنون  بقطاع  أفق  بقاعة  تعمل   ،1993 مواليد 

التشكيلية، باحثه ماجيسرت كلية الرتبية النوعية قسم 

صالون  يف  شاركت  تصوير،  تخصص  الفنية  الرتبية 

الشباب الدورة الـ 26، 27، جائزة الدكتورة عايدة عبد 

الكريم، جائزة العمل الجامعي بصالون الشباب 27.

مــي إبراهيــم عبداللــه
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سنة  الصاوي  ساقية  مهرجان  معرض  حرة،  مصورة 

2011 و 2014 و2015، اللقاء الثالث والرابع والخامس 

بأتيليه اإلسكندرية، معرض  الفوتوغرافيني  للمصورين 

الفوتوغرافيني  للمصورين  األول  الدويل  امللتقى 

 4 روزنامة  معرض   ،23 الشباب  صالون  باإلسكندرية، 

مبركز مدرار للفنون املعارصة، نالت جائزتني مبهرجان 

ساقية الصاوي 2014، املركز الثالث يف الصورة الفنية 

الحرة املركز الخامس فئة البورتريه  2015. 

مــــي السيــد عثمــــان
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جامعة  جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1994 مواليد 

شاركت   ،2017 امليداين  النحت  اإلسكندرية-قسم 

األول  الرتاسينا  : معرض  منها  املعارض  العديد من  يف 

للمؤمتر  املصاحب  األول  الطاليب  املعرض  للشباب، 

العلمي الرابع لقسم النحت-فنون جميلة اإلسكندرية، 

الجائزة   ،2016 يونيو  الرابع  املجمعة  الورش  معرض 

باإلسكندرية يف  لإلبداع  الحرية  مركز  من  التشجيعية 

مسابقة الشباب للفنون البرصية الدورة الخامسة 2017.

ميسـون مصطفى الزربـة



163

من  العديد  يف  شارك  تشكييل،  فنان   ،1993 مواليد 

املعارض منها: معرض بجمعية محبي الفنون الجميلة، 

شارك يف صالون الشباب الدورة السابعة والعرشين يف 

مجال الجرافيك، معرض الطاليب الدويل للحفر والطباعة، 

جائزة تشجيعية ىف املعرض- الدورة الخامسة، مقتنيات 

لدى مكتبة اسكندرية، أتيليه ضئ للشباب. 

مينـــا نصيـــف فهمـــي 
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املرصية  األوبرا  بدار  أقامت معرض  فنون جميلة جرافيك،  بكالوريوس   ،1985 مواليد 

بعنوان روح الفن2015، نرش لها العديد من الرسومات بجريدة األهرام ويكيل وأخبار 

اآلدب، العديد من املعارض بجمعية محبي الفنون الجميلة، صالون الشباب، شاركت 

بجريدة  للرسم  الدويل  البينايل  يف  األوىل  الجائزة  انطلق،  إبدع  الوطني  الشباب  مبؤمتر 

األهرام ، مقتنيات خارج مرص. نانســـــــي ناجـــــــــي 
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مواليد القاهرة 1984، بكالوريوس الفنون الجميلة 2006، عضو نقابة التشكيليني، عضو 

اتحاد مصوري العرب مرص، شاركت بالعديد من املعارض واملهرجانات املحلية والدولية، 

العديد من  الجوائز وشهادات التقدير يف مجايل التصوير الفوتوغرايف وفن الجرافيك، 

شاركت كعضو لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرايف » مرصيتى»  وزارة الثقافة، 

نــدى محمــد محــروسمقتنيات لدى هيئة قصور الثقافة ومكتبة اإلسكندرية و األفراد. 
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الدراسات  دبلومة   ،2010 جميلة  فنون  بكالوريوس 

املعهد  من  املتحركة  الرسوم  إخراج  مجال  يف  العليا 

العايل للسينام 2013، حاليا طالبة باملاجيستري،  شاركت 

يف العديد من املعارض الجامعية منها: صالون الشباب، 

بلد البنات، صالون أسود-أبيض عن أعاملها يف مجال 

اإلبداع  يف  األوىل  الجائزة  التشكييل،  والفن  الكوالج 

التجريبي من امللتقي الدويل للرسوم املتحركة، الجائزة 

األوىل يف مهرجان الفرسان للرسوم املتحركة يف العمل 

مهرجان  الخاصة يف  التحكيم  لجنة  وجائزة  التجريبي 

جائزة محمد عبلة للرسوم املتحركة.

نســـريـــــن ممــــدوح
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مواليد 1989، بكالوريوس فنون جميلة 2011، معيدة 

الخامس،  بالتجمع  التطبيقية  للفنون  العايل  باملعهد 

والدولية  املحلية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 

منها: عىل باب الوزير، معرض جامعة حلوان، صالون 

معرض  للطلبة،  الدوىل  الطباعة  معرض  الشباب، 

الطالئع الـ 52، الـ 54، مسابقة نهر البحر، نالت املركز 

الثالث يف مجال الرسم مبسابقة نهر البحر.

نشـوى محمود عبد الدايم
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يف   ،2008 القاهرة  جامعة  نوعية  تربية  بكالوريوس 

مرحلة املاجيستري بكلية الرتبية الفنية جامعة حلوان، 

معرض  منها:  والدولية  املحلية  املعارض  يف  شاركت 

مركز بناء للتدريب و التنمية البرشية ألشغال املعادن 

الربيع  العامة 2007 ، صالون  والحيل مبكتبة املعادي 

املقام بالساقية 2008 بقاعة الحكمة والكلمة، شاركت 

يف إعداد و تدريب ورش الكل يف واحد  لألطفال بدار 

وتصوير،  نحت   2008-2007-2005 املرصية  األوبرا 

 .57 الطالئع  معرض   ،2017 الدويل  الجنوب  صالون 

InSEA World Congress املؤمتر العاملي للجمعية 

الدولية للتعليم عن طريق الفن

نيـــرة محمــد رشـــدي
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تطبيقية قسم خزف  فنون  بكالوريوس  مواليد 1996، 

جامعة حلوان، شاركت مبعرضني بساقية الصاوى، معرض 

بقاعة كلية الفنون التطبيقية.

هايــدى إيهـاب مكـــرم



170

مواليد 1991، بكالوريوس فنون جميلة، معرض جامعي يف معرض بيع األعامل- الزمالك، 

صالون األعامل الفنية الصغرية يف مرص، معرض فن الجرافيك املرصي باألوبرا مرص، معرض 

إبداع إسكندرية، متحف الفن الحديث، العديد من الجوائز منها: الجائزة األوىل يف معرض 

الثالث والرابع، معرض  الطالئع 55، 56، جائزة الصالون معرض صالون الجنوب األقرص 

خاص يف قاعة اتجاه يف األوبرا 2017، معرض جامعي يف أكروانيا 2018، الجائزة األوىل. هايــدي ياســـر غنيـــم
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بالزمالك،  الفنية  الرتبية  بكلية  طالبة   ،1995 مواليد 

بساقية  للرتاث  استلهامية  رؤية  معرض  يف  شاركت 

أحمد  الشهيد  قاعة  الرتاث  من  إبداعات  الصاوي، 

بسيوين، غابة من القرشة كلية الرتبية الفنية .

 هبـــه محمـــد توفيــق
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مواليد 1987، ماجستري الفنون التطبيقية يف تخصص اإلعالن، مدرس مساعد بكلية الفنون 

االتحاد األورويب والتابع ملكتبة  املمولة من  الفنية  املشاريع  التطبيقية، شاركت يف أحد 

اإلسكندرية لدعم التنوع الفني والثقايف يف مرص، مصممة واجهات االستخدام للمواقع 

الرقمية، مصممة جرافيك حرة لعدد من مؤسسات اإلعالن املرصية والعاملية والتي تتعامل 

فيها مع مختلف العمالء من مرص واإلمارات وقطر والبحرين واململكة العربية السعودية. هبــــة نظمـــي موســى
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مواليد 1996، طالبة بكلية الفنون الجميلة جامعة املنيا- قسم الجرافيك، شاركت يف معارض 

هديـل عصــام محــروسوورش طالبية عديدة بالكلية، ساهمت يف تنظيم معارض بقسم الجرافيك داخل الكلية.
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مواليد  1989،  بكالوريوس تربية نوعية قسم اإلعالم 

العديد  نال  الوطن،  بجريدة  مصور  القاهرة،  بجامعة 

لنقابة  أفضل صورة صحفية  الجوائز منها: جائزة  من 

العربية من  الصحفيني 2012، جائزة الشارقة للصورة 

اإلمارات 2015. 

هشــام محمــد حســـن
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معرض  منها:  املعارض  من  العديد   ،1992 مواليد 

صالون  الطالئع،  معرض  اإلسكندرية،  مكتبة  مرة  أول 

الشباب، معرض جامعي بقاعة كحيلة للفنون 2016، 

الصاوي،  بساقية  معرض  األهلية  الجمعية  معرض 

 ،2017 اسرتكا  بينايل   ،2016 األول  الفيوم  صالون 

صالون مقتنيات نجيب ساويرس 2015، جائزة الدكتورة 

عايدة عبدالكريم مبعرض طالئع، الجائزة الثانية نحت 

نحت- الثانية  الجائزة   ،2016 األول  الفيوم  -صالون 

بينايل اسرتكا األول 2017.

وائــــل كـــــارم فــــرج



176

جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1988 اإلسكندرية  مواليد 

املعارض  العديد من  شعبة تصوير 2009، شاركت يف 

املحلية والدولية أهمها: بينايل دول البحر املتوسط يف 

اليونان 2011 ، صالون الشباب، شاركت يف العديد من 

جوته  معهد  اإلسكندرية،  أتيليه  داخل  الفنية  الورش 

                                                                                                                                        . األملاين ، الجائزة التشجيعية بصالون الشباب 2012

وفــاء محمـــد يحيــــى



177

يف  شاركت  فنية،  تربية  بكالوريوس   ،1990 مواليد 

العديد من املعارض منها: املعارض الفنية بالجامعات 

-الجامعة األمريكية، جامعة حلوان، جامعة عني شمس، 

األهرام  بجريدة  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 

وصالون صناع الحياة األول والثاين مبركز الهناجر بدار 

أسوان  سمبوزيوم  بورشة  شاركت  املرصية،  األوبرا 

للنحت  األول  العرب  املقاولون  سمبوزيوم  الدويل، 

سيوة  مراسم  منحة   ،2017 العرب  املقاولون  بنادي 

فوج الفنانات من الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وئــــام علـــــي عمـــــر



178

باملعهد  اإلعالن  بقسم  مساعد  مدرس   ،1987 مواليد 

الجميلة  الفنون  ماجستري  التطبيقية،  للفنون  العايل 

حلوان، شاركت يف معرض عادل حلمي مبرشوع التخرج، 

صالون الشباب 2011، معرض الفنانة املرصية يف املركز 

الثقايف النمساوي لالحتفال بيوم املراة العاملي، صالون 

محمود  متحف  فكرة  معرض   ،2017 وأسود  أبيض 

التشكيلية  للفنون  الدويل  عشتار  ملتقى  مختار، 

بساقية الصاوي 2017، ملتقى القاهرة الدويل للفنون 

ىف  الرسم  جائزة  جالريي،  الثالثة  النسخة  التشكيلية 

ملتقى إبداعات املرأة املرصية، مقتنيات لدى متحف 

الفن الحديث.

يــارا مصطفـى الفخرانـي
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فنانة تشكيلية وناقدة فنية، مصممة جرافيك حر، بكالوريوس فنون جميلة ،  ودبلومة دراسات 

عليا باملعهد العايل للنقد الفني أكادميية الفنون، شاركت بالعديد من املعاض منها : معرض 

خاص مبركز الجزيرة للفنون بالزمالك 2014، صالون الشباب من الدورة 19، 20 ،21 ،22 

،23 ،25 ، جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة ببينايل بورسعيد 2009، جائزة التصوير الضويئ 

ياسـمني حســـن أحمــدمبعرض الطالئع الخمسون 2010، جائزة رسم مبعرض الطالئع الواحد والخمسون 2011. 
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مواليد 1992، بكالوريوس فنون جميلة- تخصص ديكور 2014، معيدة بقسم الديكور 

منها:  الدولية  املعارض  من  العديد  ىف  شاركت  حلوان،  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية 

معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل 2017، املعرض الدويل للسينوغرافيني يف براغ 2015. ياسـميـن رضـا أبو املجـد
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مواليد 1993، بكالوريوس فنون جميلة جامعة حلوان، 

يف  منتدب  معيد  فن2017،  تاريخ  ماجستري  متهيدي 

كلية الفنون الجميلة جامعة املنصورة، منظمة معارض 

العرض  صالون  ىف  شاركت  املغريب،  خان  جالريي  يف 

األول مركز سعد زغلول، صالون أتيليه القاهرة للنحت 

املجلس  تشكييل  ومعرض  مسابقة  األويل،  الدورة 

كوين،  الفنون  أكادميية  مع  بالتعاون  للمرأة  القومي 

املركز الثالث يف مسابقة كوين وشهادة تقدير. 

يـمنـى رشيـف إبراهيـم
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قسم  الجميلة  الفنون  بكلية  طالبة   ،1994 مواليد 

الجرافيك شعبة تصميامت. 

يـمنــى منصــور مختــار



183

مواليـد 1990، بكـالوريـوس فنـون جميلــة جامعــة 

شاركت  البارز،  النحت  ماجستري   ،2011 اإلسكندرية 

بالعديـد مـن املعارض والفعاليات فـي اإلسكندريـــة 

الشباب 2016، معرض أجندة  والقاهرة منها: صالون 

مبكتبة اإلسكندرية، مقتنيات لدى بنك CIB، جالريي 

ىض، جالريي أوبينتو.

يوســــــتينـا فهمـــــــي









مسابقة 
العمل الجماعي



188
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ــ  أحمــــد شعبــــان أبو العــال ٭ عبيـر فــوزي أبو الفتــوح ٭ محمــود رشـــدي جابـــر

ــ  ســـــــــارة بديـــــــــر عجــــــــــاج ٭ سمــــــــــــاء عبـــد الـمعـــــــز عــــــــالم

ــ  سهيلة عبد العظيم حسني ٭ نرية مصطفى فتحى السيد ٭ هشام مصطفى فتحى السيـد
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أحمد شعبـان أبو العـال 
مواليد 1991، متهيدي ماجيستري شارك يف العديد من املعارض منها: صالون الشباب 26 - 27 بقرص الفنون 2016-2015، 

مهرجان يض للشباب العريب األول جالريي يض 2016 صالون الجنوب الدويل 4 - 5 بكلية الفنون الجميلة جامعة األقرص، 

معرض فن الجرافيك القومي الرابع بقرص الفنون 2016، املشاركة يف إنتاج فيلمني للرسوم املتحركة 2016، صالون الشباب 

اإلقليمي بقرص ثقافة الجيزة 2015، مقتنيات داخل مرص وبالدول العربية.

عبري فوزي أبو الفتوح
معيدة بكلية الرتبية الفنية قسم الرسم والتصوير، عضو بنقابة الفنانني التشكيليني شاركت بالعديد من املعارض واملسابقات 

املحلية والدولية، أخرها معرض خارج اإلطار بجالريي بيكاسو إيست، ،شاركت بعملني بصالون الشباب الدورة 27، جائزة لجنة 

التحكيم بصالون الجنوب الدويل الخامس، جائزة اقتناء مبعرض ومسابقة محمد عبلة للتصوير، عضو مؤسس بجامعة ومضات 

الفنية  وكان أول معرض للمجموعة بالتحرير.

محمــود رشـــدي جابر 
للشباب  الخزف  الدويل 2015، منظم ملتقى  الخزف  الخزف قوميسري مساعد ملتقى  التشكيلية شعبة  الفنون  نقابة  عضو 

جامعة عني شمس 2015، شارك يف العديد من املعارض منها: صالون الشباب 26  بقرص الفنون، نال الجائزة األوىل يف الخزف 

2016، معرض يض األول للشباب العريب 2016، معرض الطالئع بجمعية محبي الفنون الجميلة55 -  56 ، صالون الشباب 

الدورة 27 بقرص الفنون 2017. سمبوزيوم الخزف الثالث لكلية الرتبية الفنية مبصنع الخزف الصيني معرض خارج اإلطار 

بقاعة بيكاسو .
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سارة بدير عجاج 
 مواليد 1988، مدرس مساعد بقسم التصميامت الزخرفية كلية الرتبية الفنية جامعة حلوان،  شاركت بالعديد من املعارض 

وورش العمل داخل مرص وخارجها منها: معرض جامعى بعنوان صالون أبيض وأسود مركز الجزيرة للفنون 2016، مسابقة 

ومعرض جامعى بعنوان كوين قاعة د.مختار عبد الجواد أكادميية الفنون. 

سمــــاء عــــالم 
بكالوريوس فنون جميلة قسم الجرافيك شعبة الرسوم املتحركة و فن الكتاب 2011، عملت ىف مجال الرسوم املتحركة ثالثية 

األبعاد، شاركت يف العديد من املعارض املحلية والدولية ىف قرص الثقافة وأتيليه القاهرة وكلية الفنون الجميلة وساقية الصاوي 

وغريها ، ملتقى الفنانني العرب السادس، تم تكرميها الختيار عملها من ضمن أفضل ثالثني عمل مشارك من ضمن 253 فنان 

من مرص والعامل العرىب، بينايل الفنون الدويل وصالون الجيزة التشكييل الدويل وتم تكرميها فيهام أيضا. 
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سهيلة عبد العظيم حسني 
بكالوريوس تربية فنية، طالبة ماجيستري - قسم الرسم والتصوير، عضو منتسب ىف نقابة الفنانني التشكيليني، شاركت بعدد 

من املعارض الجامعية منها: معرض إبداعات حرة مبركز طلعت حرب، معرض أوائل الخريجني 2014 بقرص األمري طاز، معرض 

فنون الرتبية الفنية بدار األوبرا، صالون الرتبية الفنية يف أتيليه القاهرة، معرض صالون الفن مبكتبة القاهرة الكربى وملتقى 

املبدعني السادس بدار األوبرا.

نيـــرة مصطفــى فتحــــي 
بكالوريوس تربية فنية جامعة حلوان، طالبة ماجستري يف قسم الرسم والتصوير، شاركت بعدة معارض منها: معرض أوائل 

الخريجني بقرص األمري طاز، امللتقى األول للفنون التشكيلية وإبداعات لونية، معرض الرسوم املتحركة يف قرص األمري طاز.

هشــام مصطفــى فتحــي 
طالب بالفرقة الرابعة بكلية الرتبية الفنية، مصمم جرافيك ودعاية وإعالن، شارك بالعديد من املعارض داخل الكلية وخارجها. 
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مسابقة الورش 
) ورشة الرسم (





أحمـــــد الشافعــــــي

أيــــــة عبــداملنعـــــم

دعـــاء محمــد فاخـــر

دينــــا رضــــا محمـــد

ســارة محســـن عيـــاد

ســـارة محمـــد سالــم 

سالــي محمـد يوســف

سهيلـة هشــام مصبـاح

مـــــــروة عطــــــــوة

مــروة محمـــود سيـــد

د. أسمــــــاء أبو بكر النــــــواوي
القوميسري العام لورشة الرسم

»مسابقة الورش الفنية»

مريـــم أشــرف أحمـــد 

مهـــــــاب عصــــــــام

مــى محمـــــد سالـــم 

نـدى السيد عبد البـاري

نورهان شعبان بسطاوي

هاجـــــــــر محــــــي

هبـــه مجـــدي الروبـى

ياسميـن حسيـن حسني

ياسميـن محمـد عبــاس 

يونـــان فايــــز زكـــري
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بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير جامعة اإلسكندرية، مدرس مساعد بكلية الفنون 

الجميلة جامعة املنصورة، ماجيستري، حاصل عىل لقب أكرب لوحة تحت املاء ىف موسوعة 

وتناول  مختلفة  بقيم  متتاز  وأعامله  القدمية  املرصية  للحضارة  عاشق   ،2015 جينيس 

جديد للحضارة املرصية القدمية وهذا بشهادة أساتذته. أحمــــــد الشــافعـــــي



203

مواليد 1996، بكالوريوس فنون جميلة الفرقة الثانية  

املعارض  بالعديد من  والتصوير، شاركت  الرسم  قسم 

والورش يف الحركة الفنية بداية من 2010 منها: صالون 

الشباب 27، معارض جامعية يف مركز الجزيرة، األوبرا، 

أتيليه القاهرة ، مركز جوتة، النادي األهيل، نادي الصيد. 

أيـــــة عبــــد املنعــــم



204

جامعة  النوعية  الرتبية  كلية  فنية  تربية  بكالوريوس 

القاهره 2012، دبلوم تكمييل كلية تربية الفنية 2014، 

الرتبية  كلية  وتصوير  رسم  بقسم  ماجيستري  باحثة 

الواحدة،  اللقطة  الفنيه جامعة حلوان، عضو جامعة 

 ،2015 الصاوي  بساقية  الربيع  صالون  يف   شاركت 

لجامعة  الورد  كشك  معرض   ،2016 الشباب  صالون 

اللقطة الواحدة 2016، صالون األبيض و األسود 2017، 

املرصى  الفن  مبتحف  مقتنيات  الورش،  من  العديد 

الحديث باألوبرا.

دعــــاء محمــــد فاخــر



205

فنية جامعة حلوان 2016، معيدة  تربية  بكالوريوس 

بقسم التصميم بكلية الرتبية الفنية، شاركت يف معرض 

بشاير فن- مركز الجزيرة للفنون، معرض سفارة رصبيا، 

الثاين 2016،  واملركز  األول 2014  املركز  حصلت عىل 

صالون النسجيات األول بدار األوبرا، شاركت يف عدد 

من املعارض الخاصة، مؤمتر الشباب األول بدعوة من 

الرئيس عبد الفتاح السييس.

دينــــا رضــــا محمــــد



206

الفم و األسنان، دراسات حرة قسم  طالبة كلية طب 

جرافيك، فنون جميلة الزمالك، عضو حديث ىف جامعة 

بجامعة  معارض  عدة  يف  مشاركة  الواحدة،  اللقطة 

املبدعني  ملتقى  أسنان،  كلية  العيني  القرص  القاهرة 

العرب السادس، والعديد من الورش.    

ســـارة محســـن عيـــاد
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بكالوريوس فنون جميلة قسم تصوير 2017، شاركت 

التصوير  الزيتي و  التصوير  يف عدة معارض يف مجال 

 2015 الفوتوغرايف  التصوير  معرض  منها:  الفوتوغراىف 

الفنون الجميلة  يف معهد جوتة األملاىن، معارض كلية 

اللقطة  مجموعة  مع  شاركت   ،2015 والبيع  للعرض 

واإلسكندرية  القاهرة  يف  معارض  عدة  يف  الواحدة 

الفنون  - 2017، معرض طالئع جمعية محبى   2016

الجميلة 2017، قامت بالعرض يف جالريي خان املغريب 

بالزمالك واقتناء إحدى لوحاتها.  

ســـــارة محمــد سالــم



208

حلوان  جامعة  فنية  تربية  بكالوريوس   ،1986 مواليد 

تاجان 2011، مدرسة  ، مدرسة رسم يف معهد   2010

بورتريه،  الزيت،  فنون  لتعليم  جاليليو  مركز  يف  رسم 

أساسيات الرسم، خزف كبار وأطفال  2017، شاركت 

الفنية  الرتبية  بكلية  بقاعة حورس  النسيج  يف معرض 

تحت  اإلنسان  حقوق  معرض   ،2007 حلوان  جامعة 

إرشاف د خالد أبو املجد بكلية الرتبية الفنية جامعة 

حلوان 2008.

سالــي محمــد يوســف
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طالبة بكلية الفنون الجميلة، شاركت يف معرض »ايزل اند كامريا » تحت إرشاف د. وئام 

سهيلـة هشــام مصبــاح املرصي 2017.



210

طالبة باملعهد العايل للفنون التطبيقية قسم الزخرفة، 

شاركت يف عدة معارض فنية، عضو يف مجموعة اللقطة 

الواحدة الفنية.

مـــــــــروة عطــــــــوه



211

بكالوريوس تجارة جامعة عني شمس 2011، دبلومة 

الجميلة جامعة حلوان  الفنون  الحرة كلية  الدراسات 

الواحدة،  اللقطة  الفنية  الجامعة  يف  عضو   ،2016

مختار  محمود  مبتحف  جامعي  معرض  يف  شاركت 

ملتقى  القاهرة 2016،  أتيليه  يف  شتاء  2016، معرض 

معرض   ،2017 األوبرا  بدار  السادس  الدويل  املبدعني 

جامعي  بداية بساقية عبد املنعم الصاوي 2017.

مــروة محمـــود سيــــد
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جامعة  تطبيقية  فنون  بكالوريوس   ،1993 مواليد 

الفنون  بكلية  معيدة   ،2016 زخرفة  قسم  حلوان 

شاركت  املعتمدة،  الساعات  بعدد  حلوان  التطبيقيه 

يف معارض وصالونات، عملت مبجال الفن، املوزاييك، 

الديكور، الكمبيوتر جرافيك، التصميم .

مريــــم أشــرف أحمــد



213

بكالوريوس هندسة املعامرية بجامعة القاهرة 2016، 

صــالون الشــباب 28، معرض Meraki بشتوتجارت، 

أملانيا يف 2017.

مهــــــــــاب عصــــــام



214

طالبة كلية الفنون الجميلة-تصوير، شاركت ىف معرض 

الصاوي،  بساقية  الربيع  معرض   ،2017 الفنون  كليه 

لجـريدة  مقــالة  ىف  كــوالج  لوحــة  عرض   2016

الكندية  الجامعة  من  تقدير  شهادة   ،  Daily News

لتصوير فيلم قصري و نالت املركز الثاين.

مــــي محمــــد سالـــم



215

دار  مدرسة  من  تخرجت   ،1998 مواليد 

الرتبية بالعجوزة، دراسة مادة الفن والتصميم 

باملدرسة من جامعة كامربدج، تدرس اآلن الفن 

والتصميم قسم جرافيكس يف جامعة 6 أكتوبر 

لآلداب والعلوم الحديثة، شاركت يف معرض 

 Small Artworks Exhibition III -2017.

Easel and Camera بقاعة إيزل أند كامريا 

نـدى السيـد عبد البـاري
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مواليد 1992، خريجة معهد الفنون التطبيقية 2014.

نورهان شعبان بسطاوي
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عضو جامعة اللقطة الواحدة ومجموعة 6 × 6 الفنية،  

الجامعية ضمن نشاط  املعارض  بالعديد من  شاركت 

مجموعة 6 × 6، العديد من شهادات التقدير والتميز 

للعمل الفني مبجال التصوير صالون الجيزة التشكييل 

الدويل الدورة الثانية 2013، معرض خاص بقرص ثقافة 

اإلسامعيلية 2012، صالون صناع الحياة الثاين للفنون 

التشكيلية مالمح من مرص2014 بدار األوبرا املرصية،  

صالون الربيع باإلسامعيلية 2015، صالون الشباب27 

لـــ 2016 ، معرض مقعد رضوان 2017 بجالريي بيكاسو.

هاجــــــــر محـــــــــي



218

مواليد الجيزة 1989، بكالوريوس نظم معلومات إدارية 

الجميلة  الفنون  بكلية  الحر  بالقسم  التحقت   ،2011

الواحدة،  اللقطة  التصوير 2016، عضو بجامعة  شعبة 

 2017 املرصية  املرأة  إبداع  ملتقى  مبعرض  شاركت 

بدار األوبرا املرصية، العديد من املعارض منها بساقية 

الصاوى 2015-2016 ، مكتبة مرص العامة 2016-2015.

هبــه مجـــدي الروبــي
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الفنية-  الرتبية  كلية  ماجيستري   ،1989 جدة  مواليد 

جامعه حلوان، املشاركة يف املعرض الجامعي الثانوي 

التوايل  الفنية معرض الفنون التشكيلية عىل  للكليات 

اإلنسان  حقوق  ورشه   ،2010،  2009،  2008،  2007

الجائزة  حلوان،  جامعة  الفنية  الرتبية  بكلية  املقامة 

يف  الشباب  لصالون  املصاحبة  الورش  تنظيم  الثالثة 

صالون  دورات  يف  شاركت   ،2013 لـــ   24 دورته 

،2014، جائزة  لــ 2013  التوايل 24، 25  الشباب عىل 

ملعرض  التنفيذي  القوميسري   ،24 الشباب  صالون 

املرصية،  األوبرا  بدرا  الشباب  لصالون  الفيض  اليوبيل 

العريب األول 2016، صالون الشباب 27   مهرجان يض 

دورته  يف  وأسود  أبيض  بصالون  املشاركة   ،2016 لـــ 

الرابعة مبركز الجزيرة للفنون 2017. 

ياســمني حسـني حسـني
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قسم  فنية  تربية  بكالوريوس   ،1991 القاهرة  مواليد 

يف  عام  دبلوم   ،2012 حلوان  جامعة  بالفن  التثقيف 

األشغال الفنية 2015 ، شاركت ىف معرض رؤى معارصة 

 ،2012 للشباب  األعىل  باملجلس  الجديدة  للمدن 

معرض فنون  لطالب الرتبية الفنية بقاعة صالح طاهر 

بدار األوبرا املرصية 2012 ، معرض 4 فنانات  بساقية 

التشكيلية  الفنون  إخصائيني  معرض   ،2014 الصاوي 

املتجدد  املعرض   ،  2015 الجديدة  ثقافة مرص  بقرص 

معرض   ،2016 الكربى  القاهرة  بأقليم  األقليم  لفناين 

يف   األول  املركز  و   2016 الصاوي  بساقية  البحر  نهر 

التصوير، صالون الربيع بساقية الصاوي 2017 . 

ياسـمني محمــد عبــاس
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فنية،   تربية   - نوعية  تربية  بكالوريوس  مواليد 1989، 

صالون  منها:  الجامعية  املعارض  من  بالعديد  شارك 

والتأثري2017  الواقعية  معرض   ،2016 ــ   27 الشباب 

األفراد  لدى  خاصة  مقتنيات  إيطاليا،  كريمونا  مبدينة 

مبرص، إيطاليا، الواليات املتحدة.

يـــونان فــــايز زكــــري



شكر خاص لفريق العمل بقرص الفنون

إعداد املادة العلمية للكتالوج

مركز معلومات قرص الفنون

متابعة املطبوعات بقرص الفنون
منـال علـوي

مراجعة لغة إنجليزية

نبيلـة نبيـل
بسنت سعد



اإلخراج الفني للكتالوج

شيمــــاء عثمـــــان
سمـــــر قنــــــاوي

تصميــم املطبوعـــات
إســــــراء طـــــــه

مصحــــــح لغـــــــوي
سمـــــاح العبـــــد

Colors Press  طُبع مبطابع
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