




من جديد يعود صالون النيل للتصوير الضويئ يف خطوة هامة ملزيد من الزخم والحراك يف املشهد التشكييل، وتدفع إىل تعزيز 

التنوع يف املحتوى العام لألنشطة بهدف تلبية اهتاممات الفنانني والجمهور ..

ويُعد التصوير الضويئ أحد مجاالت الفنون التي تتمتع بشعبية واسعة نظرًا العتامدها عىل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وهي 

أمور ُمحببة لدى فئات ورشائح كثرية .. ومع مرور الوقت باتت الفوتوغرافيا مدرسة فنية لها أصولها األكادميية واإلبداعية وأصبح 

مشوارها زاخر بالعديد من األسامء الكبرية التي أسهمت يف تطور هذا الفن .. فلم تعد الصورة هي مجرد اللقطة املبارشة، بل 

أضاف الفنان لها أبعاد أكرث عمًقا حتى وصل بها لحد التجريد .. كام استفاد من التطور الهائل واملُطرِد يف أدوات التصوير وما 

.. ليصل بنا إىل مستوى متفرد وراٍق من األعامل استطاعت أن تجذب لها جمهور عريض عىل  تتمتع به من وظائف وتقنيات 

مستوى العامل أجمع ..

نحن عىل موعد لالستمتاع بعرض قوي يُقدم فوتوغرايف مرص بالشكل املتوقع ملستواهم ومكانتهم ليس فقط عىل املستوى املحيل 

وإمنا عىل املستوى الدويل .. فكل التحية للفنانني املشاركني وتحيايت للجنة املنظمة وكل من ساهم من أجل عودة هذا الحدث 

الفني الكبري للنور. 

ا.د. خــــالد ســـــرور 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية





بتوفيق من الله عاد صالون النيل إىل الحياة بعد سبات دام عدة سنوات ولعل وعي املسئول لرئيس القطاع أ.د. خالد رسور هو 

الذي تحمل املسئولية بعودة الصالون إىل محبيه ومريديه من فناين الفوتوغرافيا وبالطبع هناك بعض اآلثار السلبية لهذا التوقف 

الذي أصاب الصالون.

ونرجو من الله أن تعود الحركة الفنية الفوتوغرافية كسابق عهدها كرسالة قوية للتنوير الذي نحتاجه لتحقيق األمن واآلمان ولدعم 

القوة الناعمة ملرص والتي ال غنى عنها.

وكام تعودنا يف الصالونات السابقة سيتم بإذن الله تكريم رائد من رواد التصوير الفوتوغراىف يف مرص قدميا وهو األمرياالى “محمد 

صادق” وأيضا من املعارصين الفنان املهندس” أحمد أبو حشيش”

وفقنا الله جميعا ملا فيه خري أُمتنا.

أ.د سمري سعد الدين

رئيس اللجنة الدامئة
 لصالون النيل للتصوير الضويئ





تتعدد الرؤى يف فن التصوير الضوىئ منذ نشأته إال أن القاسم املشرتك األعظم بينها هو مالحقة الضوء يف مغامراته مع الظالل واللون وإثارة 

العني والوجدان وإمتاعهام بحيث تصبح الصورة الناجحة التي يلتقطها الفنان هاجسا يلح عىل املشاهد ليعاود رؤيتها مرات ومرات.

املستوى  املوهوبني وترسيخ االهتامم عىل  الرؤى واستكشاف  تلك  الضوىئ ومازال مرسحا الستعراض  للتصوير  النيل  وكان صالون 

القومي بفن التصوير الضويئ ثم استخالص الدروس يف نهايته إلرشاد املهتمني مبواطن الجامل فيام عرض عليهم.

واملشاهد ملا أنتجه الفنانون وقدموه يف الدورة التاسعة للصالون هذا العام سوف يلحظ تطوًرا يف اتجاهات التصوير الضويئ إذ تتجه 

نحو التوازن بني أفرع التصوير املختلفة مع كثري من العمق يف التناول رمبا نتيجة االستفادة مام أتاحته وسائل االتصال واملعرفة 

الحديثة من إطالع عىل األعامل التي يقدمها أساتذة التصوير ىف مرص والعامل فضال عن الجهود التى يبذلها قدامى املصورين املرصيني 

يف معاهده املتخصصة ومراكز ونوادي التصوير إلنتاج أجيال جديدة، ومالحقة اهتامم هذه األجيال املتزايد بهذا الفن. 

وجريًا عىل عادة صالون النيل يف االعرتاف بفضل رواد فن التصوير الضوىئ فإنه يف دورته التاسعة يكرم اثنني ممن اسهموا يف نرش 

هذا الفن وهام الفنان “محمد باشا صادق” أول مصور مرصي وأول من التقط صوًرا ملكة الكرمة واملدينة املنورة وحج بيت الله 

شباب  من  أجيال  رعاية  عىل  العمل  الطوال  السنني  عرب  واصل  الذي  حشيش”  أبو  كامل  “أحمد  املهندس  والفنان  الحرام 

الفوتوغرافيني. املصورين 

أخريًا فإن الشكر موصول لكل من أسهم يف تقديم هذا الصالون إىل بلدنا الحبيب بدًءا من األستاذ الدكتور خالد رسور رئيس قطاع 

الفنون التشكيلية ومروًرا بجميع العاملني الذين عاونوا اللجنة الدامئة يف عملها.

                                        أمنياتنا الصادقة لبلدنا مرص بأن يحفظها الله من كل سوء..

محمد حازم عبد الرحمن
  القوميسري العام لصالون النيل للتصوير الضوىئ



السيــــد أ.د./ سميــر سعد الدين                                           رئيًسا

السيــــد أ / حـازم عـبد الرحمــن                                    قوميسريًا عاًما

السيـــــد املهنـــدس / رضا الدنف                                           عضًوا

السيـــد/ أحمـــد ماهــر رشــدي                                          عضًوا

السيــد د / رمسيـــس مــــرزوق                                           عضًوا

السـيــــدة د / نـجــــالء سميـــر                                           عضًوا

السيـــــد أ / أميـــــن عمــــــارة                                           عضًوا

السيــــــدة / مرفــــت عزمـــــي                                           عضًوا

السيـــد الفنـان / أحمــد شبيطــة                                          عضًوا

السيـــد أ / محمـد علـــم الديـن                                            عضًوا

السيد  أ/ أحمد عبد الفتاح حسني                                         عضًوا

السيد أ / خالد عبد العزيز محمد                                     أمني اللجنة

اللجنة الدامئة لصالون النيل للتصوير الضوئـي



أعضـاء  لجنتي الفــرز والتحكيم

م/ محمــد رضـــا الدنــــف

أ / أحمـد ماهـــر رشــــدي

أ / أحمـــــــــد املغربـــــي

أ / محمد حازم عبد الرحمن

أ / مـرفــت عزمــي عثمــان

أ / أيـمـــــــــن عمــــــارة

الفنان/ أحمــــد شبيطـــــة





المكرمــون
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محمـد صـادق باشـا  
» أول مصور فو تو غرايف مرصي«

الضابط والرحالة املرصي أن يكون أول من يلتقط صوًرا فوتوغرافية وبانورامية  باشا  استطاع محمد صادق 

للمدينة املنورة والكعبة املرشّفة لينقل بها شعائر الحج إلينا.

ولد محمد صادق باشا عام 1822 م والتحق باملدرسة الحربية ثم اختري ضمن البعثة املرصية التي توجهت إىل 

باريس لدراسة العلوم الحربية ومعه إثنان من أبناء إبراهيم باشا ابن محمد عىل وهام األمري أحمد واآلخر هو 

من أصبح الخديوي إسامعيل.

عنى محمد صادق باشا بتدوين مؤلفاته عن الحج وشعائره وزانها بالخرائط وأركان الحج وأدعيته املستحبة 

وقدم عديًدا من الصور الفوتوغرافية التي التقطها عند زياراته للحجاز التي كان أولها عام 1860م ثم تبعتها 

زيارات أخرى كان أهمها زيارته بصفته أمني املحمل املرصى ىف رحلة الحج عام 1297ه / 1880م فقدم كتابه 

الثاين املشهور » مشعل املحمل« الذي ضمنه مشاهداته يف طريق الحج برًا وكيفية أداء الفريضة كدليل لها 

فضاًل عام قصه ىف كتابه عن الربوتوكول الذي كان يتبع ىف سفر املحمل املرصي .

رافقت الكامريا صادق باشا فصور املسجد امليك والكعبة املرشّفة ألول مرة يف التاريخ.

يذكر أن محمد صادق باشا حصل عىل ميدالية ذهبية يف معرض ونيزيا عام 1881م لهذه الصور التي مل يسبقه 

إليها أحد، وكانت الزيارة األخرية له عام 1885م موفًدا من مرص وقدم تقريرًا مفصاًل عنها مدعاًم بالصور ثم 

قام بتجميع مؤلفاته يف مؤلف واحد أسامه » دليل الحج للوارد إىل مكة واملدينة من كل فج« طبع باملطبعة 



حج 1880 م . أول صورة فوتوغرافية يف تاريخ مكة

جريدة األهرام اإلثنني 2٣ يناير 1965م

عام 1880م أول صورة فوتوغرافية للمسجد النبوي لحظة وصول املحمل باب عيل

األمريية الكربى عام 1896م كام يذكر أن هناك نسخة من إحدى صوره » صورة بانورامية للكعبة 

» لدى متحف كلية اآلثار بجامعة القاهرة كإهداء من الجمعية الجغرافية املرصية قام املتحف 

برتميمها. توىف الفنان العظيم الذى رُقى إىل رتبة أمرياالى عام 1902م بعد أن سطر اسمه يف 

تاريخ التصوير املرصي.
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- مهندس استشاري، بكالوريوس هندسة جامعة عني شمس.

- رئيس االتحاد املرصي للمصورين الفوتوغرافيني السابق.

- مؤسس ورئيس جامعة التصوير بنادي الصيد.

- عضو جامعة الرواد للتصوير الضويئ وصالون مرص للتصوير الضويئ وجامعة التصوير بنادي الجزيرة.

- شارك يف العديد من املعارض مبرص وخارجها وأقام عدة معارض شخصية.

م/ أحمـد كمـال أبو حشيــش







أعضاء
اللجنة   الدائمة
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- مواليد القاهرة 1944.

- دكتوراه الفلسفة ىف العلوم السينامئية من أكادميية الفنون 1985.

- يعترب من أهم الشخصيات الفنية املعارصة ىف فن التصوير الفوتوغراىف.

- أقام أكرث من ثالثني معرًضا خاًصا ىف مرص، وشارك ىف املعارض العامة محليًا ودوليًا.

-لديه مقتنيات ىف مكتبة الكونجرس بأمريكا واملكتبة الوطنية ىف سيدىن باسرتاليا.

- تم اقتناء أعامله ىف العديد من املؤسسات املحلية والدولية ولدى األفراد وىف متحف الفن الحديث بالقاهرة.

أ.د. سمري سعد الدين
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-مواليد القاهرة عام 1949.

-ليسانس الحقوق عام 1971 - جامعة عني شمس.

-عضو جمعية اتحاد املصورين الفوتوغرافيني املرصيني.

-عضو اللجنة الدامئة لصالون النيل للتصوير الضويئ.

-قوميسري عام الدورة التاسعة لصالون النيل للتصوير الضويئ.

-عضو جامعة الرواد للتصوير الضويئ وجمعية صالون مرص للتصوير الضويئ 

-محكم مبسابقات التصوير الضويئ املرصية.

-له معارض داخلية لجامعة الرواد وصالون مرص وخارجية لصالون مرص للتصوير الضويئ : إيطاليا ، جورجيا ، نال جوائز محلية.

- نرش له العديد من املوضوعات املصورة والتى قام كذلك بتحريرها ىف مجلة » البيت« املرصية عن الحياة والرتاث والسياحة. 

أ/ محمد حازم  عبد الرحمن     
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- مواليد بورسعيد 1947.

- بكالوريوس الهندسة امليكانيكية – جامعة القاهرة )1967(.

- رئيس صالون مرص للتصوير الضويئ.

- عضو اللجنة الدامئة لصالون النيل للتصوير الضويئ.

- عضو لجنة التحكيم لصالون النيل للتصوير الضويئ.

- عضو جامعة الرواد للتصوير الضويئ.

- عضو جامعة الغوري.

- عضو جامعة التصوير بنادي الصيد.

- نال العديد من الجوائز الدولية و املحلية.

- شارك ىف كثري من املعارض الدولية ) إيطاليا-النمسا-بلغاريا-الصني-اإلمارات-األردن-اململكة العربية السعودية-جورجيا-الهند(.

أ/ محمــــد رضـــا الدنـــف
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-محاسب ومستشار مايل.

- لواء سابق بالقوات املسلحة.

- عضو االتحاد املرصي للمصورين الفوتوغرافيني.

- عضو صالون مرص للتصوير الضويئ.

-عضو جامعة الرواد للتصوير الضويئ.

- شارك ىف العديد من املعارض املحلية واألجنبية

 -نال العديد من الجوائز ىف املسابقات املحلية واألجنبية.

أ / أحمد ماهر رشدي
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- مواليد القاهرة عام 19٣5.

-كبري مصوري الهيئة لإلستعالمات سابًقا.

- عضو نقابة الفنانني التشكيليني.

- عضو جامعة رواد التصوير الضويئ.

- عضو إتحاد املصورين الفوتوغرافيني املرصيني.

-عضو لجنتي اختيار وتحكيم صالون النيل للتصوير الضويئ.

- أقام العديد من املعارض عن طريق مكاتبنا اإلعالمية ىف سفارتنا بالخارج ىف كل من أمريكا ، أملانيا ، النـمسا ، إيطاليا، اململكة املتحدة ، 

مملكة البحرين ، حـاز الفنان عىل العديد من  الجوائز واملقتنيات وشهادات التقدير.                                                

الفنـان التشكييل/  أحمد أحمد املغريب
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- كاتبة ومصورة مقاالت أدب الرحالت ىف مجلة نصف الدنيا.

- مصورة ملرشوع تسجيل الصحراء الغربية ىف مركز توثيق الرتاث الثقايف والحضاري ملرص مبكتبة اإلسكندرية.

- عضو لجنة صالون النيل للتصوير الفوتوغرايف.

- شاركت يف العديد من املعارض منها: معرض الفنون املرئية بأملانيا 2009، معرض الرواد لفنون التصوير روما – إيطاليا 2009، معرض 

فنون املرأة روما – إيطاليا 2006، معرض اليبتزج للكتاب والفنون أملانيا 2006، البينايل األوروىب للفوتوغرافيا فيينا – النمسا 2005، معرض 

فرانكفورت الدويل للكتاب 2004.

أ / مرفـــت عزمـــي عثمــان
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- مواليد 1979.

- بكالوريوس فنون جميلة – قسم جرافيك.

- عضو اللجنة الدامئة لصالون النيل للتصوير الضويئ.

- أقام العديد من املعارض الخاصة وشارك ىف العديد من املعارض املحلية والدولية.

- شارك يف صالون النيل للتصوير الضويئ الرابع والخامس والسادس والثامن.

- نال جائزة لجنة التحكيم ىف صالون النيل ىف دورته الثامنة.

الفنــان / أحمـــد شبيــطـة





الفنانون
المشاركون

أحمــــد املصـــري

أحمــد خـالد داود

أحمد عامد حمدي

أحمـد مسـعد الســخاوي

أحمــد مصـــطفى

أحمـد يســرى محـــفوظ

أمــــــرية نـــــــور

أيـمن بـدوي كامل الديــن

أيـمن جامل الدين املليجي

أيــــمن مدكــــور

إبراهيــم شلــــبي

إســـراء يوســف محــمد

إيــــامن الطـوخي

إســامعيل شــوقي عمـرو

الســــــيد عـبد القـــادر

باســل محــمد أبو قــمر

باسم شـعبان عبده

بســــام الزغبــــي

بسـمة ســيد قطـر

جــــالل املســــري

جـــــورج ماهــــر

حسـام سامـي سلطـان

حسني محمــود قنديل

خـــالد الدرويــش

خلود محمــد أشــرف

دالل إسامعيــل كامـل

رأفت جــودة محــمد

رانيـــــا التـــــريك

رانيـــا فــرج علـى

رجب رمزي محمود

رفـعت عبد الواحد

رمضــان املحـالوي

ريهــام الســنباطي

فـايز ســارة فــؤاد 



سـامـــر سميـــر منتصــر

سعــاد حســــن سـعيـــد

سعـــد حامـــد األزهــري

سعــد محمــــد مهـــدي

سعيــد سـيـــد حسـيـــن

شرييـــن رشيــــف علــى

شــــــيامء عــــالء

ضحـى عمر البسـطوييس

عالء الدين محسن الديب

علــى ابراهيـــم كمــــال

عمـاد عبد القادر جـمعة

عمــــــر نجـــــايت

عمـــــرو مقلـــــد

عــواطف صــالح الــدين

فـــــادي طــــاهر

فاطمـة عبد القادر فخري

فاطـــمة فهمـــــي

فتــــحي بركــــات

فتحـي عبد السـالم

فينوس خليل الرايس

كـريـــم نبيـــل حســــن

لبنـــى عبـــــد العـزيـــز

ليـــــىل القـــــوين

مايســـــة عــــزت

محمـد أحمد نصـر

محمد أحمد يرسي

محمـــد ابراهــيم

محمد السيد محمد

محمـد عيد صـالح

محــمد ناجــي عبد اللـه

محمـــد هشــــام

مـــرام الخشــــاب

مـــرفــت ســـلطــان

مروة إسامعيل أحمـد

مروة محمد إسامعيل

مــروى محمد الدخاخني

مـــــــريم عمــــر

مريم محمد حسن

مصـطفى الحلـواين

مصطفى الرشبجي

مصطفى الشعراوي

مصطفـى محمــد خليـل

منـى إبراهيــم الطبـجـي

منـــــى رســــــالن

نجـــالء فتـحـي أحمــــد 

نجــــوى حســــني

نــــــدى ثاقــــب

نـــــدى محــروس

نيهـال جمـال عبد النارص

نهـــى السنــهـوري

هـــــاين الــــديب

هبــة الله محـمد حلمي

هبـة نظـمي موىس

هبة محمد عطيفي

هدير محمد ثروت

هشــــام توحيــــد

هشام محمد حسن

هنـــــد وهــــدان

وســـام الشـرقـاوي

وســــــيم إمـــــام

وفـاء سـمري محـيي

وليـد محـمد عبـد العزيز

يارس أبو املعاطي محمود

 ياســر أحمــد مصــطفى
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أحمــــد املصــــري

وبورتريه  شارع  كمصور  مسريته  بدأ 

كانت  سنوات،  خمس  من  أكرث  منذ 

اجتامعي  حراك  بداية  مع  بدايته 

وتغريت يف الشارع املرصي فعرب عنه 

املجتمع  من  واقرتابه  عدسته  خالل 

اليومية. حياته  وتسجيل  املرصي 
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أحمــد خالد داود

األردن  مهرجان  يف  األول  املركز  نال 

الدويل التاسع والحادي عرش، امليدالية 

الدولية  مرص  مسابقة  يف  الذهبية 

أحمد  الشهيد  للتصوير، جائزة  األوىل 

السادس  الشباب  بصالون  بسيوين 

جائزة  يف  األول  واملركز  والعرشين  

الشارقة للصورة العربية 2016.
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أحمد عامد حمدي 

سياحي  إرشاد  آداب   ليسانس 

مبستشفي  اإلدارية  بالشئون  يعمل 

عني شمس التخصيص، بداية التصوير 

بتصوير  مهتم  سنوات،  أربع  منذ 

يف  الرابع  املركز  والطبيعة،  السفر 

عىل  افريقيا  تهوي  الوييك  مسابقة 

موقع ويكيبديا عيل مستوى افريقيا، 

جائزة لجنة التحكيم من املركز الثقايف 

الرويس، املركز الثاين يف مسابقة صورة 

مرصي، املركز االول يف مسابقة الوييك 

مرص،  مستوى  عىل  افريقيا  تهوي 

املركز الرابع يف مسابقة الوييك تهوي 

املعامل  عىل مستوى أفريقيا. 
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أحمد مسعد السخاوي

طالب بكلية عامرة - الجامعة األملانية 

بالقاهرة، مصور طبيعة ومدينة وحاصل 

التصوير  يف  الجوائز  من  عدد  عىل 

وشاركت يف العديد من املعارض.
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أحمد مصطفى

التصوير  فن  هاٍو  و  حــر  مصــور 

الفوتوغرايف  منذ عام  2010.
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عضو ىف اتحاد املصورين العرب،  مبنظمة 

“فياب”،  الدولية  الفوتوغرافية  التصوير 

مبعارض  شارك  الرؤية،  فن  بنادى 

ناشيونال  منها  ودولية  محلية  ومسابقات 

األوروبية  املفوضية   - مرص  جيوغرافيك 

ىف مرص - ساقية الصاوي،نال أكرث من 80 

درجة قبول ىف مسابقات الفياب من خالل 

6 دول مختلفة، إحدى صوره تم اختيارها 

من أحسن 24 صورة تحىك عن تاريخ مرص 

بعض  ىف  أعامله  بعض  نرش  تم  الجديدة، 

املجالت واملواقع األوروبية واألمريكية من 

ضمنها صورة تم نرشها عىل املوقع العاملى 

.Vogue 1 وأخرى عىل املوقع العاملىx

أحمد يرسي محفوظ 
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تعمل كمصورة صحفية مبؤسسة الهرام منذ 
يف  الصحفيني  بنقابة  التحقت  2004،  ثم 
2009 ، شاركت بالعديد من املعارض الحلية 
عربيات  مصورات  ومنها  معرض  والدولية 
معرض  بعمل  وقامت   ،2016 بالكويت 
فردي عن الصني بعنوان )نبض الصني( 2014 
بالتعاون مع املركز الثقايف الصيني بالقاهرة ، 
ثم قوميسري ملعرض )مرص اليل ماشفتهاش( 
وهيئة  السياحة  وزارة  مع  بالتعاون   2014
تنشيط السياحة ،نالت جوائز عديدة منها: 
واملركز   ،201٣ النيل  الثاين  لصالون  املركز 

الثاين بورتريه بساقية الصاوي  2016.

أميــــــرة نــــــور
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مصور  يعمل  تربوي،  إعالم  بكالوريوس 

فوتوغرايف منذ 12 عام، شارك يف مسابقات 

محلية ودولية يصور يف عدة مجاالت لألزياء 

و املنتجات و يف السينام و الحياة الربية و 

عمل تابلوهات باللوح الفواتوغرافية.  

أمين بدوي كامل الدين
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التصوير  لفن  مصور سكندري حر، هاوى 

و  محارض   ،  2007 عام  منذ  الفوتوغراىف 

الجوائز  من  العديد  عىل  وحائز  محكم 

التصوير  مجال  ىف  والدولية  املحلية 

مبسابقة  الثالث  املركز  آخرها  الفوتوغرايف 

الفجرية بدولة اإلمارات عام 2017. 

أمين جامل الدين املليجي 
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أيـــــمن مدكــــــور

مدير إدارة الجودة – فندق هيلتون طابا، 
حقوق-القاهرة  ليسانس   ،1969 مواليد 
القاهرة  بأتيليه  معرض  خاصة  ،معارض 
األوبرا   بدار  )كنوز مرصية(201٣م،  بعنوان 
)ألوان(2014م، بدار االوبرا  )رؤية( 2017، 
معارض جامعية  حب مرص -  بقرص ثقافة 
أكتوبر..عبور  انتصار  الجيزة 201٣، معرض 
مهرجان   ،201٣ الجيزه  ثقافة  بقرص  وطن 
الثانية    الدورة  الدويل  الفوتوغراىف  التصوير 
201٣، ملتقى بصامت الفنانني التشكيليني 
العرب التاسع 2015، عضو الجمعية املرصية 
للتصوير الفوتوغراىف، عضو الجمعية األهلية 

للفنون الجميلة.
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اثنا عرش  التشكيليني،  الفنانني  نقابة  عضو 
معرض خاص  مابني القاهرة و اإلسكندرية  
واسبانيا، أكرث من ٣0 معرض جامعي  منهم 
املصورين  ملتقى  الثامن،  النيل  صالون 
العرب األول باألوبرا، القطع الصغرية  مجمع 
الفنون، مثل مرص : اسبانيا 2008 - فنزويال 
 ،2016 العراق    -  2010 الدوحة   -  2009
مقتنيات خاصة مبرص وإسبانيا والسعودية -  
وزارة الثقافة  - جامعة طنطا - جامعة كفر 
الشيخ ،  منحة تفرغ من وزارة الثقافة عام 
2016 - 2018  نال أكرث من ٣0 درع وشهادة 

تقدير وميدالية  من جهات مختلفة.

إبــــراهيم شــــلبي
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جرافيك   - الجميلة  الفنون  بكالوريوس 

من  بالعديد  جامعةحلوان201٣،شاركت 

املعارض الفنية منها »معرض صالون النيل 

الضويئ 201٣ ومعرض فن الطباعة الدويل 

الثاىن بكلية فنون جميلة املنيا.

إرساء يوسف محمد
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بكالوريوس فنون الجميلة  2005، دكتوراه 
املعارض  من  العديد  يف  شاركت   ،  2017
املحلية والدولية ، نالت جوائز عديدة  منها 
: املركز األول يف صالون الجيزة األول رسم 
2014 ، من أفضل 10 صور فوتوغرافية عىل 
مستوى العامل يف مسابقة الفوتوك الدولية 
ناشيونال  مسابقة  يف  الثاين  املركز   ،  2014
جيوجرايف 2015،مسابقة النخيل بديب مركز 
ثالث 2016 ، مسابقة الشارقة ديب 2016 ، 
مسابقة غدامس للرتاث ليبيا 2016 ، مسابقة 
وليد الخطيب باألردن مركز ثالث 2017 .

إميان الطوخي   
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باحث اقتصادي بوزارة االستثامر والتعاون 

يعمل يف مجال  فوتوغرايف،  الدويل، مصور 

عىل  حصلت   ،2015 سنة  منذ  التصوير 

عديد من الورش التدريبية وتم نرش بعض 

من أعامله عىل جروبات للتصوير الدولية، 

جالل  األستاذ  معرض  يف  حاليا  يشارك 

املسريي بساقية الصاوي يف أكتوبر الجاري 

يف الفرتة من 1 أكتوبر : 9 أكتوبر .

إسامعيل شوقي عمرو
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مصور  والرتبية،  الفنون  بكالوريوس 

نائب  صحفي محرتف ومدرب فوتوغرايف، 

إىل  سافر  األهرام،  جريدة  تحرير  مدير 

العديد من الدول، تركيا لتصوير تحقيقات 

مصورة، تونس لتصوير األحداث الرياضية 

الحياة  لتوثيق  فلسطني  األهىل،  للنادى 

للتصوير  كمحارض  وعامن  الحصار،  بعد 

للمصورين  والحركة  الرياضة  مجال  ىف 

ىف  مرص  لتمثيل  واملغرب  الصحفيني 

العرب. الرياضيني  الصحفيني  ملتقى 

السيد عبد القادر
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)مزار(   1٣ الدورة    6x6 بصالون  شارك 

بقرص ثقافة اإلسامعيلية، معرض رؤى كلية 

مبتحف  املنصورة  جامعة  الجميلة  الفنون 

، معرض  ابن لقامن  القومي دار  املنصورة 

الخطوة األوىل  ٣ ، 2 بكلية الفنون الجميلة 

جامعة املنصورة، معرض الفنون التشكيلية 

املقام بقرص ثقافة املحلة 2017.

باسل محمد أبو قمر
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يف  الفوتوغرايف  بالتصوير  شغفه  بدأ 

من  الفن  هذا  واستغرقته   ،  2012 عام  

فكانت   ، وتعبرياً  وتعلامً  دراسًة  حينها 

حويل   من  األشياء  لرؤية  آدايت  الكامريا 

بالنسبة  الصورة  وصارت   ، جديد  مبنظور 

للناس  خاللها  من  ينقل  رسالًة  له 

فيام  وفلسفته  يعيشه  مبا  إحساسه 

املعارض  من  العديد  يف  شاركت   ، يراه 

واحدة  جائزة  نال   ، والدولية  املحلية 

الجوائز  من  العديد  إىل  باإلضافة  دولية 

العرب. املصورين  باتحاد  عضو   ، املحلية 

باسم شعبان عبده
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مواليد 1970، مصور صحفي باألهرام،شارك 

يف املعرض القومي العام للفنون التشكيلية 

يف  فردى  معرض   ،2015 و2010,   2009

شارك  الثقايف2010،  زغلول  سعد  مركز 

، مختارات  املريمياك  إىل  النيل  مبعرض من 

بجامعة  مرص  من  املعارص  الفن  من 

ماساتشوستس يف لويل - الواليات املتحدة 

مركز  ىف  فردى  معرض   ،2011 األمريكية  

الجزيرة 201٣، عضو لجنة تحكيم صالون 

الشباب الدورة ال26 -  2015.

بســــام الزغــــبي
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بسـمة سـيد قطــر

مواليد القاهرة 198٣،  بكالوريوس فنون 

عضو  اإلعالن،  قسم   -  2005 تطبيقية 

شارك  التطبيقية،  الفنون  مصممي  بنقابة 

رسطان  مستشفى  عن  معارض  عدة  يف 

األطفال، معرض جامعي عن حرب أمريكا 

عن  جامعي  معرض   ،2004 العراق  عىل 

ملؤسسة  تابع  العريب  بالخط  تصميامت 

اراك للفنون 2014، شارك بلوحة يف معرض 

جامعي يف سفارة مرص يف كرواتيا الخاص 

.2015 العربية  اللغة  بيوم  باالحتفالية 
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مواليد القاهره 1961، بكالوريوس هندسة 

القاهرة اتصاالت1984، عضو االتحاد الدوىل 

للتصوير FIAP ، عضو االمانة العامة التحاد 

جمعية  عضو   ،UAP العرب   املصوريني 

 125 ىف  اشرتك   ،PSA االمريكية  التصوير 

عىل  حاصل   ودوىل،  وعرىب  محىل  معرض 

لقب AFIAP من االتحاد الدوىل للتصوير 

ودول  مرص  من  جائزة   ٣9 عىل  حاصل 

مختلفة محارض ومحكم: مسابقة ناشيونال 

الدولية  االردن  جيوجرافيك  مرص مسابقة 

للتصوير الفوتوغراىف مسابقة جائزة الشارقة 

للصورة العربية مسابقة سمو الشيخ منصور 

بن زايد للجواد العرىب.

جــــالل املســــري   
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جورج ماهر

عاملي،  فوتوغرايف  ومصور  تشكييل  فنان 

ماجيستري ىف الفنون من اليونيسكو، عضو 

االتحاد  عضو  العرب،  املصورين  اتحاد 

الدويل للتصوير الفوتوغراىف )فياب(، عضو 

الجمعية الفوتوغرافية بسنغافورة وغريها، 

شارك ىف 170معرض محيل ودويل ىف مرص 

جائزة  نال50  وأجنبية،  عربية  دولة  و15 

من مرص والخارج وشهادات تقدير داخل 

معارض  تحكيم  ىف  شارك  مرص،  وخارج 

ىف  فوتوغرايف  وتصوير  فنية  ومهرجانات 

مرص والخارج.
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حسام سامي سلطان

عمل يف مجال التصوير طوال عرشة أعوام 

وتفرغ لها خالل األربعة سنوات املاضية،  

املتحدة  الواليات  يف  التصوير  درس 

األمريكية وعىل أيدى والدته، حسام يهدف 

اىل دمج قصص يف صوره سواء كانت عن 

landscape, portraits or weddings.
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التصوير  بدأت  حر،  فوتوغرايف  مصور 

الرتكيز  وبدأت   2011 عام  الفوتوغرايف 

عىل مجال التصوير املفاهيمي تحديًدا يف 

بشكل  تعتمد  وأعامله   ،2014 عام  أواخر 

الحفاظ  مع  الرقمي  التالعب  عىل  كبري 

عىل أن تكون جميع الصور املستخدمة يف 

األعامل من تصويره.

حسني محمود قنديل
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وأهوي  مدين  مهندس   ،1971 مواليد 

السفر  و  سنة   25 من  الضويئ  التصوير 

واستكشاف املدن الجديدة.

خــالد الدرويـــش
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خلود محمد أرشف

كلية  فوتوغرافية،بكالوريوس  مصورة 

من  العديد  يف  شاركت  جميلة،  فنون 

منها:معرض  والعاملية  املحلية  املعارض 

نالت   ،  2015 ايطاليا  ىف  املرأة  عن 

 : منها  دولية  وأخرى  محلية  جوائز 

.2017 األردن  جائزة  األول-  املركز 
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دالل إسامعيل كامل

فنون  بكالوريوس  الكويت،  دولة  مواليد 

مامرسة  تصوير،  قسم   - 2002م  جميلة 

للتصوير الفوتوغرايف منذ 2017.
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رأفت جوده محمد فؤاد

التصويرعام  هواية  بدأ   ،1947 مواليد 

2014، وانضم لعضوية نادي عدسة ونادي 

ومؤسسة  اإلسكندرية  بأتيليه  الكامريا 

والثقافة،  للفنون  إسكندرية  كامريا 

معرض   17 يف  وشارك  كامريا،  وأليكس 

الدويل  لقاء”  ومعارض”  سنوي  وصالون 

لنادي الكامريا- أتيليه اإلسكندرية ومراكز 

اإلبداع، حصل عىل شهادة متيز من معرض 

العذراء  بكنيسة  الرابع  الفني  السفينة 

باإلسكندرية 2015. 
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رانيــــا الــرتكـــي

الالند  وباألخص  التصوير  ، هاوية  مرصية 

سكيب والبورتريه.
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رانــــيا فــــرج عــــيل

أعامل  إدارة  بكالوريوس   ،1972 مواليد 

معارض  ىف  شاركت  حلوان،  جامعة 

التصوير الفوتوغرايف، معرض »هى بعيون 

حب  »ىف  معرض  الصاوى،  ساقية  هى« 

معرض  السناري،  بيت  الفوتوغرافيا« 

وشهادات  الجوائز  السنوى،  أنفوكس 

بعيون هى« ساقية  التقدير معرض »هى 

الصاوى، معرض »ىف حب الفوتوجغرافيا« 

»معرض  تقدير،  شهادة   ... السنارى  بيت 

أنفوكس السنوى«  مركز ثاىن- مركز ثالث.
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رجـــــب رمــــزي
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رفعت عبد الواحد

مواليد1970، عضو بكل من الجمعية املرصية 

للتصوير الفوتوغراىف-أتيليه القاهرة، جمعية 

فناين الغوري-الجمعية املركزية االجتامعية 

منها  مبعارض  شارك  للمصورين،  والثقافية 

األهرام 2015،  تحيا مرص مبؤسسة  معرض 

معرض   ،2016 الخاص(  )الفن  صالون 

معرض  أقام   ،2017 نور(  الظل  بعض  )إن 

جائزة  نال   ،201٣ القاهرة  بأتيليه  )حالة( 

باألهرام  وقراء  رشكاء  بباب  صورة  أفضل 

املسايئ2010،جائزة التصوير بامللتقى املرصى 

للتصوير  تشجيعية  جائزة  األول،  العرىب 

الضوىئ بصالون )الفن الخاص( 2017.
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مواليد 1965، مصور حر ، شارك يف العديد 

من املعارض الفنية الجامعية  يف التصوير 

التاسع  الفوتوغرايف - ملتقى بصامت  من 

حتى الثالث عرش –  قرص ثقافة كفر الشيخ.

رمضان املحـــالوي
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مواليد القاهرة 1987حاصلة عىل متهيدى 

دكتوراه ىف الرتبية الفنية لعام 2017-2016 

والوسائط  الجرافيىك  التصميم  تخصص 

املتعددة -  كلية الرتبية الفنية – جامعة 

حلوان ،رئيس ومؤسس حملة فنون وردية 

للتوعية برسطان الثدي )للسيدات الصم ( 

بالفن التشكييل.

 ريهام السنباطى



68

مصورة فوتوغرافية حرة تخرجت من كلية 

إعالم جامعة ميدلسيكس بلندن  بالتعاون 

و  الفنون  و  للعلوم  اكتوبر  جامعة  مع 

حاصلة عيل دبلومة يف التصوير و اإلخراج 

السيناميئ - وعضو نقابة املهن السينامئية و 

عضو  جمعيات فوتوغرافية اخره، شاركت 

يف املهرجان القومي للسينام املرصية لدورته 

ال 17 كمخرجة للفيلــم الروايئ ،القصيــر  

»  مني إيه؟ « عام 201٣ شاركت يف العديد 

والدولية  املحلية  واملعارض  املسابقات  من 

فردي  ”   مبعرض  ،وقامت  الضويئ  للتصوير 

حكاوي م الصني ”   عام 2017.

ســـارة فـــؤاد فايز  
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 ،1996 تجارة  بكالوريوس   ،1974 مواليد 

محاسب  املراجعة،  و  املحاسبة  يف  دبلومة 

بالرشكة املرصية لالتصاالت، بداية التصوير: 

2014 ) الند سكيب – بورتريه(، شارك يف 

معارض ) يوميات بورسعيدية 2016 – مرص 

مهد األديان 2017- املعرض العام 39- 2017(.

سامر سمري منترص
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سعاد حسن سعيد

بكالوريوس فنون جميلة - جرافيك، مركز 

أول مسابقة نريد، مركز ثاين مسابقة النيل 

وليد  مسابقة  ثاين  مركز  املرصيني،  هبة 

من  العديد  يف  شاركت  باألردن،  الخطيب 

اتحاد  عضو  مرص،  صالون  عضو  املعارض، 

املصورين العرب، عضو الفياب، عضو لجنة 

التصوير الضويئ بنادي الصيد.
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سعد حامد األزهري 

حاصل  شمس،  عني  آداب  ليسانس 

يف  الثقافة  وزارة  من  التفرغ  منحة  عىل 

معارض  يف  شارك   ،2017 الفوتوغرافيا 

هيئة قصور الثقافة.
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سعــد محمـد مهدي

مواليد 1961 ،بكالوريوس تجارة - جامعه قناة 

السويس، شارك يف معارض عديدة منها معرض 

،معرض  ببورسعيد  الثقافه   بقرص  نسامت 

ببورسعيد،  الثقافه  بقرص  الكامريا  عيون 

معرض»مصـر مهـد األديان »بورسعيد،معرض 

االديان »اإلسكندرية،املعرض  مهـد  »مرص 

العام 2017 قرص الفنون باألوبرا - مرص.
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سعيد سيد حسني

مواليد القاهرة- 1952،أستاذ التصميم بكلية 

الرتبية الفنية-جامعة حلوان، شارك و أقام 

بتأكيد  وأهتم  الضوىئ  للتصوير  معارض 

ظواهر الطبيعة كالضوء والظالل واالنعكاس، 

وأظهر ىف أعامله متغريات اإلدراك كالخداع 

خاصة  جوائز  عدة  واملبالغة،نال  والتحوير 

مبجال التصوير التجريبي.
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شريين رشيف عيل

 1997 وفنادق  سياحة  بكالوريوس 

 2008 من  جامعية  معارض  يف  ،شاركت 

وبيت  القاهرة  وأتيليه  الصاوي  بساقية 

بدار  بكري  زياد  وقاعة  املعز  ببيت  الشاعر 

بالهناجر   ترايث  مبعرض  األوبرا،شاركت 

2017 ،ومعرض صورة مرصية برعاية مركز 

اإلبداع   )وتهوى فن التصوير(.
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شيمـــاء عــــــالء

التصوير  مجال  ىف  تعمل   ، مرصية  فنانة 

الفنية  املجاالت  من  وغريها  الفوتوغراىف 

الذات  عن  املعرب  للفن  عاشقة  األخرى، 

بيئتها  من  أعاملها  املعقدة،تستلهم 

تجد   ، العريب  واألدب  والرتاث  املرصية 

ما  خاص  مزيج  الفنانة  هذه  أعامل  ىف 

بني األصالة واملعارصة ، نالت العديد من 

الجوائز،أقامت معارض خاصة،شاركت ىف 

كثري من املعارض املحلية والعاملية.
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ضحى  عمر البسطوييس

نوتردام  خريجة  اإلسكندرية،  مواليد 

فنون  بكالوريوس   ،2012 سيون  دى 

اإلسكندرية 2017– قسم  جميلة  جامعة 

و  تصميم  شعبة  املطبوعة  التصميامت 

تم  الكامريا،  بنادى  عضو  جرافييك،  اتصال 

و   لإلبداع  أركان  مركز  معرض  يف  شاركت 

الصيد  بنادي  األديان  مهد  مرص  معارض 

املرصي و بورسعيد و اإلسكندرية. 
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عالء الدين محسن الديب

الرتشيح من قبل قطاع الفنون التشكيلية 

اختياره  2013،تم  بكني  مدينة  لتصوير 

لتصوير  مصورين   10 أفضل  ضمن 

السياحي  الرتويج  بهدف  بيكن  مدينة 

للمدينة عام 2014- 2015 – 2016، فاز 

املركز  نال   ،2014 أفريقيا  الهند  بجائزة 

2017،نال  الدولية  كانون  بجائزة  األول 

الصاوي  ساقية  مبسابقة  الثاين  املركز 

و  املحلية  الجوائز  من  2016،العديد 

الدولية يف مرص و الصني وشارك مبعارض 

يف العراق و اإلمارات و األردن و املغرب.
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عىل إبراهيم كمـال

عىل  حاصل   ،1954 اإلسكندرية  مواليد 

جامعة  الفنون  أكادميية  من  دبلومة 

معارض  ىف  شاركت   ، باملانيا  دسلدورف 

أتيليه  عضو   ، كثرية  وفردية  عدة جامعية 

إدارة مؤسسة  ، عضو مجلس  اإلسكندرية 

كامريا اسكندرية للفنون والثقافة .
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عمـاد عبد القـادر جمعة

عدة  يف  شارك  الفيوم،   1984 مواليد 

الفرتة  من  الفيوم  ثقافة  بقرص  معارض 

2002 م حتى اآلن، معرض بينايل بورسعيد 

بأتيليه  العرب  بصامت  معرض   ،  2009

باملسابقة  األول  املركز   ،2016 القاهرة 

القومية لوزارة الشباب والرياضة 2005.
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عمـــــر نجــــــايت

 1981 مواليد  برصي،  ومصمم  فنان 

ومصور  كمصمم  ويعمل  مقيم  القاهرة، 

يف  شارك  فرنسا.   - نورماندي  مبنطقة  حر 

العديد من املعارض وورش العمل يف مرص 

املعارض  من  العديد  ىف  وشارك  والخارج، 

واملسابقات املحلية والدولية مبرص وأثيوبيا 

لديه  وفرنسا.  املتحدة  العربية  واإلمارات 

مقتنيات مبرص والخارج. 
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عمـــــرو مقلــــد

تصوير  يعشق  هاٍو،  مرصي  مصور 

البورتريه و يقوم برحالت تصويرية حول 

العامل لتصوير األشخاص باختالف أنواعها 

و فئاتها و حالتهم و تعبريات وجوههم.
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عواطف صالح الدين

التطبيقية  الفنون  بكلية  دكتور  مدرس 

2014 - جامعة حلوان. شاركت يف العديد 

والفردية،2014    الجامعية  املعارض  من 

املعرض العام-36 تصوير فوتوغرايف – قرص 

الدويل  الصالون  باألوبرا،2014   الفنون 

 - باملنستري  الفوتوغرافية  للصورة  الثامن 

تونس ،2015 معرض جامعي )صحبة فن( – 

مركز الجزيرة ،2015    املشاركة يف مهرجان 

معرض  الهند،2016   – التشكيلية  الفنون 

فن الجرافيك القومي الرابع – قرص الفنون، 

الدويل  الجنوب  صالون   2017  -2016

العارش  الدويل  الصالون  باالقرص،2017  

تونس.   - باملنستري  الفوتوغرافية  للصورة 
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فــــادي طاهــــر

مصور شغوف بتصوير الشارع و البورتريه

و  للتصوير  متعددة  لبالد  بالسفر  قام 

عمل  و  األطفال  بقضايا  التوثيق مهتم 

كان   ، تصويره  خالل  من  عرضها  عىل 

السوريني. الالجئيني  األطفال  أخرها 

بعمل  قام  و  معارض  عدة  يف  شارك 

 Prix أفالم  مهرجان  يف  الخاص  معرضه 

نرش  تم  أملانيا ،   - ميونخ  يف   Jeunesse

vogue مجلة  يف  صوره  من  العديد 
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فاطمة عبـد القادر فخري

فرع  التونسية  الجوبة  الخطوط  مديرة 

القاهرة سابقاً، هاوية لفن التصوير الضويئ 

داخل  معارض  ىف  بعيد،شاركت  زمن  من 

العربية، حصلت  و خارج جمهورية مرص 

معارض  عدة  من  تقدير  شهادات  عىل 

 ،  2016:  2004 من  سنوات  مثانية  خالل 

شاركت ىف أكرث من 12 معرًضا ىف السنتني 

التصوير  جمعيات  أكرب  مع   2016/2014

املرصية مثل جمعية الرواد ،صالون مرص ، 

أتيليه اإلسكندرية،نادي الجزيرة الريايض و 

املعرض العام السنوي قرص الفنون.
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فاطمــــة فهمــي

شاركت  حرة،  ومصورة  كيامئية  مهندسة 

والدولية  املحلية  املعارض  العديد من  ىف 

ومرص  وديب  واملغرب  أملانيا  و  لندن  يف 

منها:  الجوائز  من  العديد  نالت   ، وليبيا 

يف  الثاين  واملركز  ديب  يف  األول  املركز 

الساقية وغريها . 
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فتحــــي بركــــات

رئيس مجلس أمناء مؤسسة كامريا اسكندرية 

جمعيات  بعدة  عضو   ، والثقافة  للفنون 

اتحاد  مؤسىس  من   ، فوتوغرايف  تصوير 

مؤسس   ، الفوتوغراىف  املرصيني  املصورين 

جمعيات  مبشاركة  الدوىل  لقاء(   ( معرض 

ونوادى التصوير مبرص والخارج لنادى الكامريا 

منذ 2005 ، تحكيم بعض املسابقات الفنية ، 

شارك يف 135 معرض فردي و جامعي محيل  

مسابقة  دولية،و41  جامعية  معارض  و8 

وشهادة  جائزة   21 نال  ودولية،  محلية 

تقدير، مقتنيات محلية وخارجية ، مقاالت 

أحاديـث  و  واألجنبية  املحلية  بالجرائد 

إذاعية وتليفزيونية .
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فتحي عبد السـالم

فنان تشكيىل ومصور فوتوغرايف،عضو يف 

عرض  الضوىئ  للتصوير  املرصية  الجمعية 

ىف معارض فردية مبجمع الفنون بالزمالك-

املرصية- مختار-األوبرا  محمود  متحف 

الثقافية  واملراكز  للفنون  الجزيرة  مركز 

وىف  محافظات   8 ىف  الثقافة  وقصور 

الخارج ،أكرث من 30 معرض جامعى،أكرث 

املرصي  الجمعية  من  جوائز   10 من 

للتصوير ما بني أوىل وثانية وثالثة،وجوائز 

من  الربونزية  امليدالية  أهمها  خارجية 

النيل  بصالون  الثانية  اليونيسكو،الجائزة 

– الجائزة األوىل باملسابقة الدولية التحاد 

املعامل،أكرث من 20 شهادة تقدير.
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فينـوس خليل الرايس

من  هاوية  1976،مصورة  نوفمرب  مواليد 

 ، املعارض  من  العديد  يف  ،شاركت  ليبيا 

باألوبرا  العرب  املصورين  معرض  منهم 

الفوتوغرايف  التصوير  ملتقى  معرض  و 

بساقية الصاوي.تصور بكامريا احرتافية من 

2015،تحب تصوير الطبيعة و البورتريه . 
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كريـم نبيل حسن

إن  نادي  مؤسس  حر،  فوتوغرايف  مصور 

 4 عىل  الحاصل  الضويئ  للتصوير  فوكس 

ميداليات من االتحاد الدويل للمصورين، 

عضو مجلس إدارة اتحاد املصورين العرب 

-مرص، حاصل عىل أوسكار صالون الشباب 

الثاين  الثالثة و العرشون،املركز  يف دورتها 

،و جائزة  الثامنة  الدورة  النيل  يف صالون 

 30 يف  العربية،شارك  للصورة  الشارقة 

قدم  و  والخارج  معرض جامعي يف مرص 

معرض »املوت يف لوحات» يف 2016  يف 

قاعة اتجاه بقرص الفنون ،لديه مقتنيات 

مبتحف الفن الحديث. 



90

لبنــى عبـد العزيز

اإلسكندرية،  مواليد  فوتوغرافية،  مصورة 

فازت بالعديد من الجوائز الدولية واملحلية 

أبرزها جائزة حمدان بن راشد لعام 2017 

الفوتوغرايف،كام  للتصوير  الشارقة  وجائزة 

الدولية  املعارض  من  العديد  يف  شاركت 

أبرز عرش  لبنى من  واملحلية، كام ُصنفت 

مصورين معارصين يف معرض ديب للصورة.
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ليلـــــى القــــوين

ليسانس آداب آثار يوناين وروماين و دبلومة 

شاركت  اإلسكندرية،  سياحة-جامعة 

بالعديد من املعارض منها:صالون الشباب 

الثامن عرش2007،معرض التصوير  الضويئ 

2وحتى  من  لقاء  معرض  للشباب2006، 

اآلن،املعرض العام الـ 32 -2009، الصالون 

السنوى لنادي الكامريا الـ 22 حتى اآلن،نالت 

الـ22 عام 2011،  للصالون  الثالثة  الجائزه 

تذوق  بقرص  ثتايئ(  فوتوغرافيا)  معرض 

من  بالعديد  شاركت  جابر2016،  سيدي 

ورش  منها :ورشة العمل الثالثة يف التصوير 

الفوتوغرايف  لدول البحر املتوسط 2008.



92

مايســـة عــــــزت

رئيس قسم التصوير بجريدة روز اليوسف، 

جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان 

الفوتوغرافية، الجائزة الثانية للجواد العريب، 

شاركت ىف معرض ملتقى املصورين العرب 

األول الذي أقيم بقرص الفنون باألوبرا                                           
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محمد أحمد نصـر

كلية  من  وتخرج  درس  مرصي،  فنان 

الفوتوغرافيا  قسم  التطبيقية-  الفنون 

والسينام والتليفزيون،شارك ىف العديد من 

أهمها  ومن  الفنية  واملسابقات  املعارض 

لشباب  الفنية  واإلبداع  الشارقة  مسابقة 

دورة  و  الشباب  وصالون  الجامعات 

األلعاب الفرانكفونية بساحل العاج. 
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محمد أحمد يرسى

الفوتوغراىف منذ  التصوير  مصور هاٍو لفن 

عام 2010 ، نال العديد من الجوائز املحلية 

الفوتوغرايف،  التصوير  مجال  ىف  الدولية  و 

شارك ىف 40 معرض مشرتك ىف الدول التالية : 

مرص- األردن - عامن - فرنسا- النمسا - أملانيا 

- تونس.
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محمــــد إبراهيـم

موظف بوزارة االستثامر والتعاون الدويل

مصور فوتوغرايف أعمل يف مجال التصوير 

من  عديد  عىل  ،حصل   2014 سنة  منذ 

من  بعض  نرش  وتم  التدريبية  الورش 

الدولية  للتصوير  جروبات  عىل  أعامله 

األهرام  جريدة  يف  أعامله  نرش  وتم 

بولس  األستاذ  معرض  يف  الزراعي،شارك 

إسحاق بساقية الصاوي - سبتمرب 2017، 

بساقية  املسريي  جالل  األستاذ  معرض 

الصاوي-أكتوبر الجاري.
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محمد السيـد  محمد

إدارة  يف  ،دكتوراه  القاهرة   1968 مواليد 

بأتيليه  عضو  مرص،  يف  الغارق  الرتاث 

باإلسكندرية،  الرواد  وجامعة  اإلسكندرية 

شارك بالعديد من املعارض للتصوير الضويئ 

القاهرة.  و  اإلسكندرية  ومكتبة  باألتيليه 
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محمـد عيد صالح

يحب التصوير منذ الصغر وميارسه كهواية 

يرتقي  أن  جاهًدا  يحاول  عامني،  منذ 

والتصوير  الشارع  يهوى تصوير  مبوهبته، 

يف  شارك  الطبيعة،  وتصوير  املعامري، 

عنها  نتج  التي  املسابقات  من  العديد 

مشاركته يف عدة معارض )تراث  2 مبركز 

مرتني،   - الجديدة  مرص  تراث  الهناجر، 

الفنون،  مركز  مرتني،   - الصاوي  ساقية 

متحف الفن اإلسالمي - هذا الشهر(.  
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محمد ناجي عبد الله

طبيب و جرَّاح الفم و األسنان، فنان تَشِكييل 

جامِعيَّة،  و  فردية  معارض  له  ات،  نحَّ و 

باألوبرا  موِسيقي  مرص-  خارج  و  داِخل 

الفيولني،  و  الجيتار  آِللَتَي  عازِف  سابقا، 

بالَعديد  شارَك  محرتف،  فوتوغرايف  مصوِّر 

من املعارِض الجامِعيَّة خارج و داِخل مرص، 

له  روايئ  و  قاص  ة،  الخاصَّ معارِضُه  له  و 

النرش. قيد  أعامل منشورة و عملني  ثالثة 
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محمـــد هشــــام

مواليد 1977 مصور صحفي ومصور حياة 

برية وصانع أفالم وثائقية، مؤسس ملتقى 

 - الصحفي  التصوير  الفوتوغرافيا، مدرب 

جامعة عني شمس وبعض املراكز التدريبة 

التصوير  ىف  جوائز  مرص،نال  يف  املختلفة 

واألفالم  الربية  الحياة  وتصوير  الصحفي 

املعارض  من  العديد  يف  شارك  الوثائقية، 

داخل مرص وخارجها.
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مـــرام الخشــــاب

 كورس التصوير الفوتوغرايف بجريدة أخبار 

الفوتوغرايف  التصوير  اليوم  2016، كورس 

بالدقي2016  الثقايف  باملركز  املحرتف 

هي(  بعيون  )هي  معرض  يف  ،شاركت 

شاركت  الصاوي،  ساقية  يف   2017 مارس 

( سبتمرب 2017  )صورة مرصي  يف معرض 

للتدريب  املرصي  اإلبداع  ملركز  التابعة 

نتعلم  هيا  )جروب  معرض  يف  ،شاركت 

 2017 سبتمرب   ) الفوتوغرايف  التصوير  فن 

من  العديد  يف  الصاوي،شاركت  ساقية  يف 

الورش الفنية و الندوات الخاصة بالتصوير 

الفوتوغرايف خالل العامني 2016/ 2017.
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مرفــــت سلطـان

تشيكيلية،  وفنانة  ديكور  مهندسة 

الجمية  الفنون  كلية  بكالوريوس 

بجامعة  عام  1975،مدير  باإلسكندرية 

اإلسكندرية – مدير املركز القومة للفنون 

التشكيلية - جامعة اإلسكندرية، شاركت 

اللقاءات  و  املعارض  من  العديد  ىف 

الفوتوغرافية(    – )التشكيلية  الفنية 

باإلسكندرية  والقاهرة.



102

مروة إسامعيل أحمد

إن  نادي  يف  إداري   هاوية،عضو  مصورة 

فوكاس للتصوير الضويئ، شاركت يف معرض   

عدة  بعمل  ،قامت   2017 يف  مشوار»   «

محافظات  أغلب  يف  فوتوغرافية  جوالت 

مرص، شامال يف اإلسكندرية، غربا يف واحة 

سيوة و الواحات البحرية، رشقا شبه جزيرة 

سيناء ،و جنوبا يف األقرص و أسوان. 
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مروة محمد اسامعيل

العـديد  يف  شاركــت  ھاوية،  مصــورة 

تـــحـب تصــوير  من املعارض املحلــية، 

الــشارع و األشخاص.
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مـروى محمد الدخاخني

بكالوريوس   ، ومصورة  تشكيلية  فنــانة 

الجميلة فسم ديكور جامعة  الفنون  كلية 

من  بالعـــديد  االسكندرية،شاركت 

التشكيليني  لنقابة  التابعة  الفنية  املعارض 

والتصوير الفوتوغرايف .
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مريــــم عمــــــر

أطفال،  كتب  ورسامة  تشكيلية  فنانه 

أن  ،تحب  تطبيقية  فنون  بكالوريوس 

تروي قصص أعاملها ، شاركت يف العديد 

من املعارض داخل مرص وخارجها ،نالت 

العديد من الجوائز يف التصوير املفاهيمي.
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مريم محمد حسن

جامعة   – التطبيقية  الفنون  بكلية  مدرس 

جموع  معرض   2015 ،أقامت  6أكتوبر 

مرتبكة بجالريي  Bałtycka - بولندا،نالت 

2008   جائزة التصوير الضويئ  -  معرض 

الجميلة  الفنون  محبي  جمعية   - الطالئع 

الثاين  املركز  القاهرة،2007   -  48 الدورة 

الدويل  الشباب  صالون  الفوتوغرافيا–  يف 

جائزة  اإلسكندرية،2007  بأتيليه  الثاين 

)بورترية(  الضويئ  التصوير  األول يف  املركز 

الثورة   مهرجان    2012، الصاوي  بساقية 

تونس،2007   صالون الشباب الدويل الثاين 

بأتيليه اإلسكندرية، شاركت يف العديد من 

املعارض الجامعية.
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مصطفى الحلواين

األلسن)األدب  مواليد 1949،ماجيستريكلية 

مهرجان  يف  شاركت   ،1984 اإليطايل( 

معرض  الصاوي2007،  بساقية  الربيع 

شخىص»مرص»بساقية الصاوي 2007،صالون 

النيل 2-  2007 )دار األوبرا املرصية(،معرض 

رمضان21-2008/9/30)ساقيةالصاوي(، 

الفوتوغرايف  التصوير  مسابقة   يف  شاركت 

2008 بساقية الصاوي، شاركت بالعديد من 

املعارض الفنية األخرى يف مرص واإلسكندرية.
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مصطفى الرشبجي

يعمل مصور من أكرث من 8 سنوات،شارك 

والدولية،  املحلية  املعارض  من  العديد  يف 

املحلية،اهتاممه  الجوائز  من  عدد  نال 

األكرب بتصوير البورتريه وتصوير الشارع.
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مصطفى الشعراوي

اتجه للتصوير الريايض بحكم عمله ىف هذا 

املجال ، بدأ التصوير الفوتوغراىف ثم اتجه 

الدويل  املهرجان  مثل  املؤمترات  لتصوير 

السيناميئ وأيضا تصوير الشارع والبورتريه، 

وشارك يف العديد من املعارض واملسابقات
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مصطفى محمد خليل

التطبيقية   الفنون   كلية   بكالوريوس  

بالجامعة  األملانية  بالقاهرة،ميارس  التصوير  

بشكل  احرتايف  منذ  أكرث  من  أربع  سنني ، 

شارك  يف  بعض  من  املسابقات  و املعارض  

 Cairo بالقاهرة)  الكامريا   لنادي   تابعة  

، و لديه   ، نال جائزتني   ) Camera Club

بعض األعامل  يف  مجال  اإلخراج  ) أفالم  

وثائقية  و  روائية  قصرية ( .           
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منى إبراهيم الطبجي

مواليد1983، دكتوراة الفلسفة يف الرتبية 

النوعية يف الرتبية الفنية تخصص ) الرسم 

 2015- القاهرة  جامعة  والتصوير(- 

 - النوعية  الرتبية  كلية  لدى  ،مدرس 

الحضارة  جمعية  يف  طنطا،عضو  جامعة 

والفنون اإلسالمية، شارك يف املعارض لعام 

 The Light Painting،  2017-2016

  .)World Alliance in Oviedo )Spain

املصممني  شباب  منتجات  2016،معرض 

القدر  ليلة  مسابقة   ،2017 واملهندسني 

معرض  الصاوي2017،  بساقية  السنوية  

 ،2017 مختار  محمود  مبتحف  فكرة 

املعرض العام الدورة 39 .
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منــــــى رســـالن

التصوير  هواية  بدأت   ، هاوية  مصورة 

الضويئ  التصوير  لجنة  يف  عضو   ،2010 ىف 

بنادي الصيد املرصي بالدقي، عضو ىف نادي 

العرب  املصورين  واتحاد  للكامريا  القاهرة 

العديد من  الرؤية، شاركت يف  ونادي فن 

معارض التصوير الضويئ منها املعرض العام.
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نجالء فتحي أحمد

بدأت حيايت املهنية كمصممة جرافيكس 

كهواية  الفوتوغراىف  للتصوير  واتجهت 

منذ عام ونصف تقريبا، وجدت ىف تصوير 

عن  يعرب  ما  واألسود  باألبيض  الشارع 

شخصيتها، شاركت ىف العديد من املعارض 

.FIAP واملسابقات ،عضو
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نجــــوى حسيـــن

اإلسكندرية،  مدينة  من  مرصية  مصورة 

من  يقرب  ما  منذ  التصوير  رحلة  بدأت 

العديد  الثالث سنوات، شاركت خاللها يف 

واإلسكندرية،  القاهرة  يف  املعارض  من 

وتسجيل  مرص  ربوع  بني  التجول  تعشق 

مالمح األشخاص بعدستها.
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نــــــدى ثاقــــب

قسم  تطبيقية-  فنون  بكالوريوس 

 2010 والتليفزيون  والسينام  الفوتوغرافيا 

تصوير  مدير  حر،  فوتوغرايف  مصور 

بتليفزيون إسكندرية سابقا، مدير تصوير 

بإستوديو مكتبة اإلسكندرية حاليًا.
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نــــدى محــروس

فنانة تشكيلية ومصورة فوتوغرافية  مواليد 

القاهرة 1984،بكالوريوس الفنون الجميلة 

2006، عضو نقابة التشكيليني،عضو اتحاد 

بالعديد  شاركت  مرص،   - العرب  مصوري 

من املعارض واملهرجانات املحلية والدولية، 

وشهادات  الجوائز  من   العديد  نالت 

التقدير ىف مجاىل التصوير الفوتوغراىف وفن 

قصور  بهيئة  مقتنيات  ،لديها  الجرافيك 

األفراد،  و  اإلسكندرية  ومكتبة  الثقافة 

مسابقة  تحكيم  لجنة  كعضو  شاركت 

»مرصيتي»وزارة  الفوتوغراىف  التصوير 

الثقافة - الهيئة العامة لقصور الثقافة.
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نهــال جامل عبد النارص

ماجيستري يف الحقوق ، شاركت يف العديد 

من املعارض منها: معرض نادي انفوكس 

للتصوير، نالت املركز الرابع والخامس عن 

عملني شاركت بهم  ،  شاركت يف معرض 

بيوم  الخاص  الفوتوغرايف  الصاوي  ساقية 

املرأة العاملي .
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نهـى السنهــــوري

إعالن.  تطبيقية-قسم  فنون  بكالوريوس 

مقيمه وتعمل كمصمم جرافيك ومصور حر 

يف مرص، عضو بنقابة الفنانني التشكيليني. 

 Cairo( للتصوير  القاهرة  نادي  يف  عضو 

 .)camera club
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هانــــي الديــــب

كمصمم  عمل  القاهرة،   -  1977 مواليد 

وكاالت  بإحدى  إعالين  ومصور  جرافيك 

الدراسات  دبلوم  عىل  حاصل  اإلعالن، 

الفنون،  أكادميية   - الفني  للنقد  العليا 

باملعهد  العليا  الدراسات  مبرحلة  دارس 

العايل للفنون الشعبية - أكادميية الفنون
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هبـة الله محمــد حلمي

الفنون  ماجستري  القاهرة،   1982 مواليد 

بقطاع  وتعمل  حلوان  جامعة  التطبيقية 

الفنانني  بنقابتي  عضو  التشكيلية،  الفنون 

التطبيقية،  الفنون  ومصممي  التشكيليني 

شاركت يف صالون النيل للتصوير الضويئ ىف 

دورته السادسة 2007 ، كام شاركت بعدد 

من املعارض الفنية الجامعية.



121

هبة  نظمي موىس

مواليد القاهرة،ماجيستري الفنون التطبيقية 

مساعد  مدرس  حاليا  اإلعالن،  -تخصص 

أحد  يف  التطبيقية،شاركت  الفنون  بكلية 

االتحاد  من  املمولة  الفنية  املشاريع 

اإلسكندرية  ملكتبة  والتابع  األورويب 

مرص،  يف  والثقايف  الفني  التنوع  لدعم 

للمواقع  االستخدام  واجهات  مصممة 

الرقمية ومصممة جرافيك حرة لعدد من 

مؤسسات اإلعالن املرصية والعاملية.
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هبة محمد عطيفي

من  العديد   نالت   ،   2013 من  تصور 

الجوائز  وشاركت ىف العديد من املعارض 

التصوير الفوتوغرافية.   
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هدير محمد ثروت

-جامعة  الجميلة  الفنون  كلية  يف  تدرس 

تابعة  معارض  عدة  يف  املنيا،شاركت 

للجامعة يف فن الحفر والطباعة والتصوير 

الضويئ،نالت مركز ثان عىل مستوى الجامعة 

يف مسابقة للتصوير الضويئ لعام 2017 .
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هشــــام توحيـــد

1980،بكالوريوس  القاهرة  مواليد 

دبلوم   – القاهرة  جامعة  األثار  كلية 

القاهرة. جامعة  املعامري  الرتميم  ىف 

وأثار  مناطق  أجمل  يف  اشتغلت 

الله  لدين  املعز  شارع  مرص)مساجد 

الفاطمي – مسجد النارص محمد بن قالون- 

مسجد السلطان برقوق – باإلضافة إىل هرم 

سقارة وقرص البارون وقرص السكاكيني( . 
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هشام محمد حسن                                                                                  

مواليد سكاكا عام 1989بالسعودية  درس 

بكلية الرتبية النوعية قسم اإلعالم بجامعة 

 ، الوطن  بجريدة  مصور  ،يعمل  القاهره 

نال العديد من الجوائز منها جائزة أفضل 

صورة صحفية لنقابة الصحفيني يف 2012 

من  العربية  للصورة  الشارقة  وجائزة 

اإلمارات يف 2015.
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هنـــــد وهــــدان

جميلة،  فنون  مواليد1984،بكالوريوس 

املرصية،  االوبرا  بدار  ديكور  مهندسة  

الجائزة التشجيعية بصالون الشباب الدورة 

ضويئ  تصوير  والعرشون،جائزة  السابعة 

املرصية  للهيئة  جميلة  مرص  مسابقة  يف 

لالستعالمات، جائزة تصوير ضويئ يف معرض 

الطالئع21 ،جائزة تصوير ضويئ يف مسابقة 

ساقية الصاوي 2011)أبيض وأسود(، شارك 

بصالون الشباب الـ 25- 27، صالون النيل 

معرض  الضويئ،  للتصوير  والثامن  السابع 

قوارير يف ديب- معرض روح رمضان مبتحف 

الفن اإلسالمي مباليزيا وغريها من املعارض 

املحلية والعاملية 
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وســـام الرشقــاوي

بكالوريوس   ، فوتوغرايف  ومصور  معامري 

كلية الفنون الجميلة بالقاهرة 1979، أقام 

العديد من املعارض الفردية ، شارك يف أكرث 

نال عدة جوائز   ، من 50 معرض جامعي 

محلية ودولية ، مقتنيات ىف وزراة الخارجية 

املرصية،محكم وعضو ىف عدة لجان تحكيم 

للعديد من املسابقات املحلية والعربية، يقوم 

بتصوير مادة التصوير املعامري بجامعة مرص 

الدولية، يقوم بتدريس الدورات التدريبية 

فنية   مراكز  عدة  ىف  املبتدئني  للمصورين 

يشارك ىف تحكيم بعض املسابقات املحلية.
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وسيـــــم أمـــــام

اتحاد  عضو   ،1981 القاهرة  مواليد  

من  العديد  يف   شارك   ، العرب  املصورين 

املعارض، نال عديد من الجوائز و شهادات 

فيها:    شارك  التي  املعارض  أهم  التقدير، 

 - العام37  املعرض   ،25 الشباب  صالون 

الفنون، معرض  أكادميية  39، معرض كوين 

العريب  للجواد  زايد  بن  منصور  الشيخ 

النيل،  هبة  نيكون مرص  مهرجان  املغرب، 

معرض  األقرص،  الثالث  الجنوب   صالون 

رؤي  معرض   ، طاز  األمري  بقرص  األبنودي 

بالشارقة، معرض ضياء و ظالل يف متحف 

بعيون  أفريقيا  معرض  الشارقة،  الفنون 

مرصية التابع لهيئة الكتاب. 
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وفاء سمـيـر محيي

بالقاهرة.  مقيمة  فوتوغرافية  مصورة 

الجميلة،  الفنون  بكلية  درست 

2013،شاركت  العامرة  بكالوريوس 

واملشاريع  الورش  من  العديد  يف 

يف  أعاملها  عرض  وتم  املشرتكة  الفنية 

وبلجيكا  مبرص  املعارض  من  العديد 

التصوير  جائزة  ٬نالت  وفرنسا  وأملانيا 

.2015 الشباب  بصالون  الفوتوغرايف 
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وليد محمـد عبد العزيز 

دورات  يف  واالشرتاك  بالدراسة  هوايته  بدأ 

اإلنرتنت،  عىل  متابعة  ودورات  تصوير 

الدويل  القاهرة  ملتقى  مبعرض  االشرتاك 

للفنون التشكيلية بعنوان ) املكان والزمان( 

الرششايب  مصطفى  أ/  مبسابقة  االشرتاك 

للتصوير الفوتوغرايف بعنوان الناس يف بلدي، 

االشرتاك يف معرض جروب يف ساقية الصاوي، 

اإلبداع  مركز  ومعرض  مبسابقة  االشرتاك 

 .) E.c( املرصي بعنوان فيها حاجة حلوة
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يارس أبـو املعاطي محمود

التصوير الفوتوغرايف هو من أهم وأفضل 

عام  حوايل  منذ  احرتافه  وبدأ  هواياته 

املسابقات  من  بالعديد  شارك  ونصف، 

أهمها  ومن  تقدير  شهادات  منحه  وتم 

مسابقة ترايث للتصوير الفوتوغرايف سنتان 

نتعلم»  »هيا  مبعرض  شارك  التواىل،  عىل 

فن التصوير الفوتوغراىف.
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يارس أحمد مصطفى

يعمل  األهرام،  بجريدة  صحفي  مصور 

الثاين يف  املركز  نال   ، بالتصوير منذ 2012 

مسابقة مكتبة القاهرة ألجمل صورة ملدينة 

القاهرة، املركز السابع يف مسابقة ويكيبيديا .





قاعــة نهضـة مصــــر

شريين إبراهيم الشامي

مسئول قاعات العروض املتغرية

علـــي أحمــد ناصــر

مسئول العالقات العامة

محمـود علـي حامــد



تصميـــــم املطبوعــــــــات

أحمـــــد شبيطــــــة

اإلخـــراج الفنــي للكتالــوج

عبيــر محمــد محمــد 

إســــراء محمود طـــه

مراجـع لغـــوي 

سمـــاح العبــد 
هــدى مـــريس 
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