








ثل  صالون الشباب .. إشارات استباقية الستشـراف مستقبل وطن خلده وحفظ ريادته .. الفن .. تنطلق الدورة الجديـدة ُمحملـة                  بهموم وقضايا واهتاممات شباب مصـر .. تعكس لنا قراءات ورؤى يجب دراستها وتقيمها مبنتهى الدقة ..يمُ
يف رحاب قصـر الفنون هذا العام 170 فنان وفنانة سلكوا دروب مدارس ومجاالت متباينة لتقديم أنفسهم كموهوبني.. كعهدنا بروح الشباب 
يُعربون عن جيلهم مبنتهى الصدق .. جاءوا ميتطون خياالتهم وقناعاتهم وأفكارهم املنفتحة يعرضون أنفسهم كفرسان جديرين بحملة شعلة 

الفن واإلبداع يف مصـر مستقبالً .. يُعلنون أنهم أبناء رشعيون لـرواد كبـار وأنهم عىل الدرب ..
منذ انطالقه يف عام 1989 ينتظره شباب الفنانني كبوابة حقيقية للنفوذ إىل املشهد التشكييل املصـري .. مرسحهم الرئيس لعرض طاقاتهم 
اإلبداعية.. نافذة األمل ملواهبهم .. حدث بارز مفعم بالحيوية والثقة يف قدراتهم .. ال يبتغون من وراء هذا التنافس إال الدعم املعنوي.. الدعم 

الالزم والرضوري ملواصلة مشـوار صعب يطمحون أن يكون صالون الشباب أوىل خطواته الصحيحة والناجحة ..
يأيت صالون الشباب ومازالت منطقتنا العربية متـوج بالتحديات الكبيـرة والخطيـرة .. لذا .. نحن أمام صوت مهم للغاية لضميـر الغد العريب.. 
ومن قلب الوطن العريب .. أمتنى أن يتم تنـاول هذا املُلتقى يف ظل الظروف الراهنة من زوايـا متعـددة.. إنهم الشباب .. إنهم اليوم والغد.. 
شاهدوا أعاملهم .. ناقشوهم يف رؤاهـم وأفكارهم .. اشيـدوا أو انتقدوا .. لكن وجب الصدق .. أوطاننا تحتاج املُبدعني .. السيام املُبدعني.. 
إنهم ضمري شفاف قادر عىل حمل ميـراث الهوية وسمتها وحامية شخصيتها.. افهموا رسائلهم التي تسلحت بروح الجرأة مثتحررة من أية 
حسابات .. جميل ورائع دوًما الشباب وروح الشباب .. أمل مصـر الدائم الذي مل يُخيب ظنها ولن يُخيب فمن جدران املعابد والشهود وصوالً 

للحاضـر تاريٌخ قادر عىل غرس الثقة يف نفوسنا يف شبابنا جيل بعد جيل.. 
أنحاز دوًمـا لصالون الشباب .. أشعر به أكرث إثارة وأروع صدقًـا.. منرب لصوت حر .. ألوان مختلفة .. خامات مختلفة .. أساليب مختلفة.. 
القامئـني عىل اإلعداد والتنظيم لكل دورة.. لكم مني عامة  اإلنحياز أشعر مبسئولية  .. ومع هذا  بالطموح   .. باألمل   .. بالحب  كلها متوج 
وللجنة املنظمة لهذه الدورة خاصة لكل فريق العمل، للقوميسري العام، لقطاع الفنون التشكيلية كل التحية والتقدير.. شكـرًا شباب الفنانني 

املُشاركني .. محبتي وإنحيازي دوًما لشباب مرص .. كل عام وأنتم طيبني.

ا.د. خـالــد ســـرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية





تأتـي  الدورة التاسـعة والعشـرون من صالون الشباب لتعلن عن ميالد فنانيـن واعدين ليكونوا مـد حقيقي ملسـرية الحركـة
               التشكيلية املرصية.

وسيظل صالون الشباب أحد أهم إنجازات العمل الثقايف الهادفة إىل إتاحة الفرصة أمام شباب الفنانني لتقديم أعاملهم وتجاربهم 

الفنية الواعدة ومتثل الدورة الحالية للصالون استمراًرا لتـدفق إبداعات الشباب، كام تعكس مدى تفاعلهم مع الثقافات األخرى 

وتيارات الفن العاملية املعارصة .. مؤمنني أن هذه املساحة من شأنها أن تجد موقًعا مميزًا لهذه التجارب ولهؤالء الشباب الذى 

قادهم حامسهم وأفكارهم الطازجة لخلق وجوًدا كبريًا ومؤثرًا يف املشهد الفني املعارص و محركًا رئيًسا للحركة التشكيلية املرصية 

ودافًعا قويًا لكافة الفنانني لخلق مساحات أخرى ورؤى جديدة يف تجاربهم الفنية ومؤسًسا ملرحلة جديدة من الحراك التشكييل.

                                                                                                            
أ. دالــيــا مصـطـفـى

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون



صالون الشباب: الطموح – األمل والتحدي..

كان   الشباب وما زال موضع اهتاممي طوال حيايت املهنية كأستاذة وفنانة، حول اكتشاف ودعم هذه الرشيحة األهم من
            مجتمعنا إبداعيًا وفكريًا ومعرفيًا.

إن الشباب املبدع يف مختلف املجاالت هو صامم األمان وهو األمل ملسرية النهضة والتنمية الوطنية ومن ثم فإن تأسيس صالون 

الشباب التاسع والعرشين كان مبثابة شق رافد كان واعرًا أمامهم، فتح لهم فرصة التسابق والبحث واإلبداع والنجومية والتمثيل 

للفن املرصي يف أرجاء املعمورة، وتألق من بينهم من حازوا الجوائز العاملية املرموقة وشارك البعض يف نهر اإلبداع املرصي بطموح 

وحقانية. ومن ثم أسعدين أن أقود فريق التحكيم املتميز يف هذه الدورة من الصالون.

كان ذلك بالنسبة لنا مبثابة فرصة للوقوف عىل معدالت التميز وأشكال الرتاجع وما بينهم من راقات يف إنتاج شباب 2018.

وكان الفتا ظهور بعض التوجهات السلبية من حيث االعتامد عىل املهارة والتقنية سواء اليدوية أو التكنولوجية دون تخطيها يف 

طريق اإلبداع واألصالة، إذ قدم البعض نتائج تدربياتهم األكادميية. وهناك من جمع أجزاء عديدة تحت عمل دون أن يحقق قيمة 

التكامل بني هذه األجزاء أو يكرر بعض منها بصورة مفرطة مام يخل من وحدة وإيقاع العمل. ويف بعض األعامل الفنية املركبة 

كان هناك خلال يف السياق الذي يوحدها حول فكرة مركزية مبتكرة. كام كان هناك أمثلة للخلط بني تقنيات الكمبيوتر جرافيك 

وبني التصوير الفني والفوتوغرايف . كام ظهرت أمثلة من التصوير املبني عىل األشكال النمطية املكررة. وجدير باإلشارة أن االعتناء 

باإلخراج املتوازن للعمل الفني وتجهيزه للعرض ميثل أهمية يف توصيل األفكار.

ومن ناحية أخرى فإن عدًدا غري قليل من املشاركيـن يبرشون بأفاق مهمة يف مستقبل الحركة الفنية، حيث تتكامل الخربة التقنية 



والقيم الجاملية مع الفكرة . ومن أمثلة ذلك عدد غري قليل يف مجاالت التصوير والجرافيك والنحت والخزف واألعامل املركبة حيث 

تجسد الوعي مبعطيات الخامة ومالءمتها للشكل والفورم والفكرة بصورة هارمونية ويف نفس الوقت متجدد.

ومن أمثلة الخزف املتميز تلك األعامل املجمعة واملركبة بكفاءة ووعي كبيـرين ، كذلك ظهر يف مجال النحت الجرأة يف التناول 

الكبرية. املساحات  يف  وتحكمهم  املبرشة  اإلبداعية  املصورين  تجليات  عن  فضال  عالية،  بتقنية  الصلبة  للخامات  املتميز  الجاميل 

كان نصب عني لجنة االختيار والتحكيم معيار القيمة والتميز والفرادة اإلبداعية ، ومن ثم تم االختيار بقدر كبري من الدقة لضامن مستوى 

العرض، وإعطاء منوذج متميز للمستوى الفني ومن ثم تجنب األعامل الغري مالمئة أو املقلدة أو غري ذلك وفقا ملعايري لجنة التحكيم .

وإذ نهنئ الفنانني املقبولة أعاملهم للعرض، نرجو أن نعترب قبولهم مبثابة جائزة يف حد ذاته، ونهنئ الفائزين بجوائز من بينهم.

ونود أن ننقل رسالة إىل الذين مل تعرض أعاملهم مؤداها أن طريق اإلبداع الفني مشوار يتطلب الجهد والتجريب املستمر ، وتحدي 

الذات ومحصالتها الدراسية طموًحا إىل ما يتعداها وأرجو أن يثابروا يف هذا املشوار الجميل الوعر ليقدموا أنفسهم بأعامل منافسة يف 

قيمتها ومفهومها وصياغتها. وأن ال يشعروا بأي قدر من اإلحباط بل نتمنى أن يتحدوا قدراتهم بإخالص ومثابرة. مع خالص متنيايت الطيبة.

ولقطاع الفنون التشكيلية بقيادة الفنان الدكتور خالد رسور خالص الشكر عىل جهودهم املدهشة يف سبيل إنجاح هذه الدورة من 

صالون الشباب.

الفنانة أ.د. ســرية صدقــى

رئيس لجنة فرز وتحكيم صالون الشباب





روح المغامرة...

إن  املغامرة والتجريب كانا وما زاال سببًا  للوصول إىل كل ما هو جديد ومتطور يف الحياة ، وإن الخوف والرتدد أيًضا كانا سببًا 
        لكل جمود وخضوع .

ومل تأِت اإلنجازات اإلنسانية إال عن طريق املغامرين الذين فتحوا آفاقًا جديدة للتفكري والبحث عن كل جديد وغري مألوف سابًقا.

ودامئًا ما كانت ساحة صالون الشباب مرسًحا واقعيًا للمغامرين الشباب الذين وصلوا بتجاربهم الفنية إىل نتائج إبداعية عالية القيمة 

واملستوى ثبتت أقدامها بوضوح يف حركة الفن التشكييل املصـري، ووصلت أيًضا إىل نتائج صادمة أحيانًا ولكن حتى الصدمات لها 

أيًضا دور كبري يف تطوير حياة اإلنسان.

إن رؤية صالون الشباب دامئًا هي البحث عن كل جديد وجاد وعايل القيمة وبداية لتجارب فنية حقيقية وتأيت الدورة التاسعة 

والعرشون للصالون للتأكيد عىل هذه الرؤية وللوصول ألعامل فنية وأفكار حديثة قامئة عىل التجريب الالمحدود وعىل روح املغامرة.

الفنان. أســامـة إمــام

القوميسري العام





الفنانة.أ.د . ســـريـة صدقـي            رئيس اللجنة 

الفنانة . عقيـلــــة ريـــــاض           عضــًوا

الفنان . عمــاد عبد الهــادي            عضــًوا 

الفنان . هشـــام عبـد اللـــه            عضــًوا

الفنان . كـــــالي قـاســــــم            عضــًوا

الفنان .د. ضياء الديـــن داود            عضــًوا 

الفنان . د. محمــد غالـــــب            عضــًوا 

الفنان . أســـــامة إمـــــــام            القوميسري العـام 

الفنانة . رحـاب عبد الواحـد          أميـن اللجنة 

أعضاء لجنة الفرز والتحكيم 
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مسابقة الصالون 
للمــجاالت الفـنية





أحمـــد صبــــري القـــط

أحمـــد طلعــــت فــودة

أحمــد محمــود ســليامن

أحمـد مصطفـى مصطفـى 

إســـالم أحمـــد الريحانـي 

آالء أميــــــــن حســــــن

الســـــيد عطـــا الســــيد

أمنيــة الســـــيد محمـــد

أميــر عبـــد الغنــي أنـور

إميـــان عامــــر إبراهيــم

إميـان عبد الرحمن حسـني

بســـمة محمـــد األســمر

تامـــــر عرفـــــة إمـــــام

تهانــي يحيـــى محمــود

جــورج وهيـــب فاضـــل

حســن محمـــود حســن

 حســــني ســيد ياســــني

دعـــــاء أميــــن الســـيد

رغــدة عبــده الشنوانـــي

روشـــان أحمــد القرشــي

ســــارة أميـــــن جمــــال 

ســــارة حسـني الوصيـف

ســـارة محســــن عيـــاد

ســـعد الســـيد ســــعـد

شيمـاء محمـــد األلفـــي

صالح عبد النعيم العنربي

صــــالح الـــدين أحمــد 

عبــد الحميـــد التهامـــي

عبـد الرحمـن أبو طالــب

عبيـر فــوزى أبو الفتــوح

عمـــر محمــد أبو العــال

ماجـــي عاطـــف مريـــد

ماريـــا محــــب عطيــــة

محمـــد أحمـــد زيـــادة

محمـد أحمـد أبو الحديـد

محمــد عمـــر الزرقانـــي

محمـد محمـود الدسـوقي 

محمــود سامــــي قابيــل

محمود ســليامن خطــاب

محمـود عبـد الحميـد متام

مـروة محمـود أبـو النصـر

مريـــم أحمــــد خليــــل

مصطفـى ســيف النصـــر

مصطفـــى نبــوي محمـد

نهلــة رضـا عبـد الحميــد

نـــورا إبراهيــــم ســـليم

نـــوران طــــارق فـــــؤاد 

هاجـــر حســني خليفــــة

هالــــة علــــي الريفـــي

ياســمني حســـن مرســي

مجال التـصويـر 



الفنية  الرتبية  بكلية  ماجستري   ،1991 البحرية  مواليد 

قسم الرسم والتصوير، أقام 5 معارض شخصية مبتحف 

 ،2016 سعيد  محمود  متحف   ،2014 شوقي  أحمد 

بالزماللك  كورنـر  أرت  جالريي  سامرت،  أرت  جالريي 

باملعـادي  كافية  أرت  جاليـري   ،2018  ،2017،  2016

أكثـر من 60 معرًضا جامعًيا، جائزة  2017، شارك يف 

صالون الشباب 23 ، 24، 26 ، جائزة مسابقة الطالئع 

55 ،56 تصوير، لديه مقتنيات داخل وخارج مصــر، 

وبـمتحف الفن الحديث بالقـاهرة.

أحمـد صبــري القـــــط

18



شعبة  الجرافيك-  جميلة-قسم  فنون  بكالوريوس 

التصميم املطبوع2012 ، شارك يف العديد من املعارض 

واملسابقات منها صالون الشباب 24 ، 26، 27، معرض 

الطالئع 53 ، 56،  معرض ضـي الدورة الثانية، صالون 

للخط  البورسعيـدي  مسابقة خضيـر   ،5  ،  4 الجنوب 

لصالون  األهرام  جريدة  اقتناء  جائزة    ،2008 العريب 

الجنـوب الـدورة الخامسة.

أحمـــد طلعـــت فــودة

19



فنان مصـري معارص، بكالوريوس تربية فنية- جامعة 

القاهرة،يهتم سليامن بالدمج بني الفنون و العلوم خاصة 

الفيزياء، شارك يف العديد من املعارض املحلية والدولية 

منها: معـرض نص بدرب 1718، معرض الدور السادس 

األول،  العريب  للشباب  ضـي  مهرجان  فينواز،  بفندق 

معرض مرشوع فنان،  صالون الشباب 27 ، 28، معرض 

الثـاين،  العريب  للشباب  ضـي  مهرجان  ترونيكا،  كايرو 

الجائزة الكبـري يف صالون الشباب 27 عن عمل طواف 

الثاين. العريب  للشباب  ضـي  مهرجان  جائزة  النمط، 

أحمــد محمود سليمــان

20



جميلة-  فنون  بكالوريوس   ،1986 الجيزه  مواليد 

جامعة حلوان - قسم تصوير جداري 2009 ، ماجستري 

حلوان  جامعة   - وفنادق  سياحة  كلية  متاحف  علم 

ىف  شارك  التشكليني،  الفنانني  نقابة  عضو   ،2017

الشباب  صالون  منها:  الجامعية  املعارض  من  العديد 

2008 ، معرض محبي الفنون 2010 ، معرض الرتاسينا 

 ،2016  ،  2015 الشباب  صالون   ،2015 باإلسكندرية 

ورشــة الخزف صالون الشباب 2016.

أحمد مصطفى مصطفـى

21



بقسم  تشكيـيل، مدرس مساعد  فنـان  مواليد 1986، 

شارك  املنيا،  جامعة  الجميلة-  الفنون  كلية  التصوير، 

 ،27  ،26  ،24 الشباب  صالون  منها:  جامعية  مبعارض 

مرشوع شامل وجنوب، جائزة العرض الخاص صالون 

الشباب 26، جائزة الصالون تصوير صالون الشباب 27، 

اإلسكندرية،  مكتبة   - املؤسسات  لدى  مقتنيات  لديه 

الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولدى العديد من األفراد 

داخل مرص وخارجها أملانيـا، فرنسـا، قطـر، السعودية.

إســالم أحمـد الريحــاين

22



بكالوريوس فنون جميلة 2018 قسم التصوير- شعبة 

الواعدون  معرض  منها:  معارض  بعدة  شاركت  زيت، 

للشباب  ضـي  مهرجان  ضـي،  بجالريي   2018 األول 

اإلسكندرية،  مبكتبة   2018 مرة  أول  معرض   ،2018

معرض  اإلسكندرية،  مبكتبة   2018 األجندة  معرض 

صالون  كاميـرا،  انـد  إيـزيـل  جاليـري   2018 بداية 

أسـود وأبيـض 2018، صـالـون العشـرون 2018. 

آالء أيـمـــــن حســــــن
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مواليد 1985، بكالوريوس تربية فنية-جامعة حلوان، شارك  يف صالون الشباب 18، 20، 

21،  سمبوزيوم التصوير يف دهب فندق مرديان،  مسابقة وزارة الثقافة املقامة يف شارع 

املعز،  معارض بكلية الرتبية الفنية، جائزة من مسابقة وزارة الثقافة مع وزارة الصناعة 

من شارع  املعز.  الســـيد عطـــا الســـيد

24



 ،2017 فنية  تربية  بكالوريوس   ،1992 الجيزة  مواليد 

دراسات عليا مرحلة املاجستيـر يف كلية الرتبية الفنية،  

إخصائية التـربية عن طريق الفن، عضو نقابة الفنانيـن 

التشكيليني، عضو رابطـة خريجـي كلية الرتبية الفنية.

أمنيــة الســيد محمـــد

25



فنان بصـري معاصـر، بكالوريوس تربيـة فنيـة-جامعة 

سمبوزيوم   ،28 الشباب  صالون  يف  شارك  حلوان، 

 ،2018-2 ضـي  مهرجان   ،10 للتصوير  الدويل  األقرص 

أقام العديد من الورش الفنية من أبرزه أسكـي للفن 

املعارص،  أنضم إىل كتائب املناليزا  لفن الشارع والتي 

مبوجبها شارك يف العديد من املشاريع  ناس أرض اللواء.

أميــر عبد الغنــي أنــور

26



بكالوريوس 2009، دبلومة تربية فنية-جامعة حلوان 

2012 ، طالبة مبرحلة املاجستيـر ىف تربية فنية، شاركت 

إبـداعات  ملتقى   ،2016 لــ   27 الشباب  صالون  يف 

املـرأة املصـرية 2017 ، صالون الشباب 28 لــ 2017، 

جائزة الـمركز األول تصـوير يف ملتقـى إبـداعات املرأة 

املصـرية 2017.

إيـمـان عــامر إبـراهيـم
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 ،2012 الديكور  جميلة-قسم  فنون  بكالوريوس 

ماجستري الفنون الجميلة 2017، مدرس مساعد بكلية 

معرض  يف  شاركت  حلوان،  الجميلة-جامعة  الفنون 

ىف  تجهيز  وهو  املقدسة  الهندسة  بعنوان  شخصىي 

الفنون  بكلية  بالتكنولوجيا  األزياء  الفراغ حول عالقة 

الجزيرة  مبركز  وأسود  أبيض  صالون   ،2016 الجميلة 

مدرار  مبركز  للكوالج  جامعي  معرض   ،2017 للفنون 

2017 ، مسابقة نهر البحر ونالت املركز الثالث 2018 .

إميان عبد الرحمن حسني
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بكالوريوس فنون جميلة-قسم تصوير 2007، شاركت 

التشكيلية  الفنون  معرض  منها:  معارض  عدة  يف 

الجيزة  صالون  مرص،  فنون  مركز  صالون  واألرسية، 

التشكييل، ملتقى القاهرة الدويل للفنون التشكيلية.

بسـمة محمـد  األســمر
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ىف  شارك  جميلة،  فنون  حرة  دراسات   ،1985 مواليد 

جامعي  معرض   ،2006  :  2004 الجامعة  معارض 

بقرص ثقافة مرص الجديدة،  فعاليات مهرجان اإلبداع 

الشباب  صالون   ،18 الشباب  صالون  األول  التشكييل 

اللقطة  فناين  جامعة  ضمن  جامعي  معارض   ،24

الثالث  املركز  للحصول عىل  تقدير  الواحدة، شهادات 

عىل مستوى الجامعات .

 تـامـــر عرفـــة إمــــام
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الفنون  بكلية  األخيـرة  بالسنة  طالبة   ،1995 مواليد 

من  بعدد  شاركت  الجداري،  التصوير  الجميلة-قسم 

الصاوي  بساقية  الربيع  صالون  منها:  الفنية  املعارض 

2016، معرض كشك الورد مع جامعة اللقطة الواحدة 

بكلية  الطلبة  معرض  مختار،  محمود  مبتحف   2016

الفنون الجميلة 2016، معرض بكلية الفنون الجميلة 

الورشة  أرسة  مع  األطفال  ورش  من  العديد   ،2018

بكلية الفنون الجميلة .

تهـانــي يحيـى محمــود

31



شارك   ،2011 فنية  تربية   بكالوريوس   ،1990 مواليد 

يف العديد من املهرجانات والورش الفنية داخل مصـر 

وخارجها، معرض جامعي فنـي يف الهند بجامعة كيت،  

الثقافة 2014،  العامة  لقصور  بالهيئة  لديه مقتنيات 

األعامل  رجال  بعض   ،2014 أكتوبر  حرب  بانوراما 

الفنون  لتعليم  أكادميية  أسس  وخارجها،  مرص  داخل 

وسميت   2016 الفنية  برؤيته  الخاصة  التشكيلية 

بأكادميية دافينشـي لتعليم الرسم  والفنون . 

جــورج وهيـب فـاضــل

32



إسالمية  دراسات  يف  طالب  تشكييل،  وفنان  كـاتب 

ديزاينـر  جرافيك  وإعـالم،  دعايـا  مسئول  وعربية، 

يكتب مقاالت  إلكرتونية  تسويق ودعايا  وفري النرس 

نقد أديب ونقد جاميل عىل ساسا بوست والكاميـرا نيوز 

وعدة مواقع مختلفة ولديه رواية تحت الطبع بعنوان 

كتاب الطباع وعشـرات األعامل الفنية كمقتنيات خاصة. 

حســن محمــود حســن
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الرتبية  قسم  نوعية  تربية  بكالوريوس   ،1986 مواليد 

منها:  جامعية  معارض  عدة   ىف  شارك   ،2007 الفنية 

صالون الشباب 2008 ،2010، 2011 ، صالون األعامل 

  ، الصغرية 2009، 2010، صالون األبيض واألسود 2015

2017، مقتنيات ملتحف الفن املرصي الحديث 2017.

حســيـن ســـيد ياســـني

34



عام  تصوير  فنون جميلة  بكالوريوس   ،2009 عربية  لغة  آداب  ليسانس  مواليد1988، 

عاميـن 2012،  2013، طالبة  ملدة  وائل شوقي  إدارة  ماس  برنامج  2014، درست يف 

ماجستيـر، شاركت يف العديد من املعارض العامة واملستقلة منها صالون الشباب 2013، 

دعـــاء أميـــن الســــيد2014 ، 2017 ، معرض جذور أتيليه اإلسكندرية 2015، مهرجان ضـي العريب 2017.
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جامعة   - جميلة  فنون  بكالوريوس    ،1992 مواليد 

يف  ومنسقة  مديرة  الزيتي،  التصوير  قسم  حلوان- 

شاركت   ،2015  ،2014 التخرج  بعد  أوبونتو  جالريي 

يف مسابقة الطالئع يف جمعية الفنون الجميلة 2016 

العريب  للشباب  ضـي  مهرجان  التصوير،   يف  جائزة 

2016، 2018، معرض يف البـرواز يف جاليـري خان املغريب.

رغــدة عبـده الشنوانــي
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بكالوريوس فنون جميلة-قسم التصوير-جامعة حلوان 

2016، شاركت يف 2018  مهرجان يض للشباب العريب 

قاعة يض، 2015 معرض قردة الحكمة يف قاعة درب 

للكليات  التشكيلية  الفنون  معرض   2014  ،1718

الربيد  فن  معرض   2014 حلوان،  جامعة  املتخصصة 

العاملي أتيليه اإلسكندرية، 2012 معرض روي تبحث 

يف الوطن  بيت األمة.

 روشــان أحمـد القرشــي
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مواليد 1994، بكالوريوس فنون جميلة- قسم التصوير 

معرض   ،2017 الشباب  صالون  يف  شاركت   ،2017

الطلبة بكلية الفنون الجميلة 2015، معرض وجوه من 

مرص بقاعة الهناجر دار األوبرا 2014 .

ســـارة أيـمــن جمــــال

38



تابعة  فنية  معارض  وفنية  ثقافية  أنشطة  يف  شاركت 

الثقافية،  واملراكز  الثقافة  وقصور  املرصية  للجامعات 

لوحات فنية  باملجالت الفنية والثقافية كمجلة اآلداب 

واملجلة الفنية املغربية ومجلة الجوبة الثقافية، قامت 

املجالت  لبعض  الداخلية  والرسوم  األغلفة  بتصميم 

الكتب  الداخلية ألحد  الرسوم  بعمل  قامت  الثقافية، 

األدبية، شاركت يف العديد من الفاعليات الفنية الدولية، 

جائزة بأديب العربية يف مسار الفن التشكييل 2018، 

جائزة الرعاة يف املسابقة العاملية لتصميم أفضل رمز 

 THE XIV INTERNATIONAL EX  أو شعار للكتاب
 LIBRIS EX LIBRIS COMPETITION "EX LIBRIS -

EX LITTER" وذلك مبدينة روس بجمهورية بلغاريا.

سـارة حســني الوصيــف

39



القاهرة،  جامعة  واألسنان-  الفم  طب  بكلية  طالبة 

يف  جرافيك،عضو  جميلة-قسم  فنون  حرة  دراسات 

جامعة اللقطة الواحدة الفنية، شاركت يف عدة معارض 

منها: حوائط 2، أنوبيس. 

ســـارة محســــن عيــاد

40



معرض  يف  شارك  الزمالك،  جميلة  فنون  بكالوريوس 

املركز  عىل  حصل  األنفويش-اإلسكندرية،  ثقـافة  قرص 

األول،  املركز  عىل  وحصوله  الدلتا  صالون  الثالث، 

فينوس،  الدكتور  الحياة  صناع  اإلسامعيلية  معرض 

ثقافة  قصـر  معرض  املنصورة،  ثقافة  قصـر  معرض 

بعنوان  األفريقية  السينام  مبهرجان  احتفااًل  األقصـر 

منها:  القـاهرة  معارض  من  العديد  سمراء،  ملحمة 

صالون الشباب يف األوبرا، ساقية عبد املنعم الصاوي 

والجريك كامبس بالتحرير.

ســعـد الـســيـد ســعـد
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بكالوريوس تربية  فنية 2013، ماجستري قسم الرسم 

والتصوير، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، شاركت  يف 

الشباب  صالون  منها:   الدولية  املعارض  من  العديد 

24 ،25 ،26 ،27، صالون ضـي الـدويل للشباب العريب 

الفنون  2016، 2018، معرض  طالئع بجمعية محبي 

األهرام  جريدة  إقتناء  جائزة   ،2018  ،2017 الجميلة 

بصالون الجنوب الدويل الخامس 2017 ، جائزة إقتناء 

لعملني بوزاره الثقافة عن منحة مراسم سيوة 2016، 

جائزة إقتناء متحف الفن الحديث بدار األوبرا 2016، 

الثالث  الدويل  الجنوب  بصالون  لعملني  إقتناء  جائزة 

الشباب  بصالون   CIBبنك من  إقتناء  جائزة   ،2015

25، جائزة املركز األول يف مسابقة نهر البحر بساقية 

الصاوي 2014.

شـيامء محمــد األلفــي
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فنية، عضو بجامعة  تربية  بكالوريوس  مواليد 1989، 

املعارض  من  العديد  يف   شارك  الواحدة،  اللقطة 

الجامعيه منها: معرض صالون الشباب الـ 25، جائزة 

إقتناء البنك التجارى الدويل CIB يف مجال الرسم 2015. 

صالح عبد النعيم العنربي
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بكالوريوس فنون جميلة اإلسكندرية - شعبة تصوير 

فنون  يف  الفنية  الورش  من  العديد  يف  شارك   ،2016

صالون  منها:  البرصية  والفنون  والفوتوغرافيا  امليديا 

الحرية  مسابقة   ،2016 اسكندرية  أتيليه  شباب 

لإلبداع 2015.

صــالح الديـــن أحمـــد
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من  العديد  يف  شارك  الجميلة،  الفنون  بكلية  معيد 

الشباب 2011، جمعية محبي  منها: صالون  املعارض 

الفنون  الجميلة ، مرشف عام للجامعات يف  جداريات 

مستوى  عىل  التشكيلية  للفنون  الرابع  امللتقى 

الجامعات املرصية 2016 ، ورشة عمل موزاييك ورسم 

باملعسكر الفني للطفل املصـري تحت شعار من حقي 

أكون فنان 2016 ، ورشة عمل وأنشطة طالبية، املركز 

الجامعات  الجداريات عىل مستوى  مسابقة  الثاين يف 

املرصية معهد إعداد القادة 2013،  املركز الثالث يف 

مجال الرسم يف معرض جامعة حلوان 2010. 

عبـد الحميــد التهـامــي

45



التصميم  الثانية-قسم  بالفرقة  طالب   ،1998 مواليد 

الواحدة،  اللقطة  جامعة  يف  عضو  واألثاث،  الداخيل 

شارك يف معرضني لتصميم األثاث تابًعا للكلية، جامعة 

اللقطة الواحدة 2018 يف معرض أنوبيس جائزة املركز 

األول فيــه،  معــرض طالئــع 2018 بجمعيــة محبي 

الفنون الجميلة.

عبـدالرحمـن أبوطالــب
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الرتبية  بكلية  معيدة   ،2014 فنية  تربية  بكالوريوس 

العديد  ىف  شاركت  والتصوير،  الرسم  قسم  الفنية 

 Bad مهرجان  منها:  والدولية  املحلية  املعارض  من 

ضـي  ومسابقة  معرض  روسيا،  الفيديو  لفن   Video

نتاج  معرض   ،58 الطالئع  مسابقة  العريب2،  الشباب 

 ،28  - الشباب27  صالون   ،58 القاهرة  صالون  ورش 

إيست، صالون  بيكاسو  بجالريي  اإلطار  معرض خارج 

ضـي  مبسابقة  الخامس،جائزة  الدويل  الجنوب 

جائزة   ،2018 سيوة  مراسم  منحة  الثانية،  الدورة 

لجنة  جائزة   ،28 الشباب  صالون  الجامعي  العمل 

جائزة  الخامس،  الدويل  الجنوب  صالون  التحكيم 

للميكرو آرت، جائزة  األول  اإلسامعيلية  ببينايل  إقتناء 

األويل.  للتصوير  عبلة  محمد  ومسابقة  إقتناء مبعرض 

عبيــر فـوزي أبو الفتـوح
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  مواليد القاهرة  1999،  دبلوم الثانوية التجارية،  شارك 

يف  الوقت  معرض صندوق   ،2016 الشباب  يف صالون 

  ، القاهرة واإلسكندرية، معرض الطالئع  57 لـــ 2017

يف   galleria 40 يف  عرض  أسود2017،  أبيض  صالون 

بجائزة  فاز    small artworksمعرض أركيد  جالريي 

القاهرة58،  ، صالون  القاهرة  بأتيليه  املعرض، معرض 

 ،2018 األجندة  معرض   ،prospectiveثنايئ معرض 

جالريي  يف  أعامله  تعرض   ،2018 يف  مرة  أول  معرض 

.easel and camera جالريي ، townhouse

عمــر محمــد أبـو العـال
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نقابة  ىف  عضو  نحت،  قسم  املاجستري  مرحلة  فنية،  تربية  بكالوريوس   ،1993 مواليد 

الفنانني التشكيليني، شاركت يف العديد من املعارض منها: إبداعات املرأة املرصية بقاعة 

الهناجر باألوبرا، صالون الشباب 28 باألوبرا، أطياف 2017 باألوبرا، معرض الطالئع 58، 

معرض فردي أحنا بتوع األتوبيس بساقية الصاوي، جائزة الفنانة فاطمة رفعت بجمعية 

محبي الفنون الجميلة 2018.
ماجـي عـاطــف مـريــد
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حلوان-قسم  جميلة  فنون  طالبة  مواليد1997، 

معرض   ،2018 الكلية  معرض  يف  شاركت  التصوير-، 

 ،2018 األول  املائيات  صالون   ،2018 حلوان  لجامعة 

حيطان  ومعرضهم   الواحدة  اللقطة  مجموعة  يف 

لوحاتها،  بعض  بيع  وتم   2017 الكلية  معرض   ،2018

املتحفية  بالرتبية  املقام  واملعرض  الورش  ىف  شاركت 

مبتحف محمود خليل، شهادة تقدير من وزارة الثقافة 

نالت  الثقافةو  لوزارة  تابعة  للرسم  مسابقة   ،2013

شهادة تقدير لفوزها باملركز األول من وزاريت الثقـافة 

والـتـربية والتعليـم . 

مـاريـــا محــب عطيـــة
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الفنية-جامعة  الرتبية  بكلية  والتصوير  الرسم  بقسم  معيد   ،1992 القليوبية  مواليد 

سفارة رصبيـا  معرض  جائزة  العريب،  للشـباب  الثـاين  ضـي  مهرجان  يف  شارك  حلوان، 

محمــد أحمــد زيــــادةلطالب البكالـوريوس والدراسـات العليا أربـع سنـوات عىل التـوالـي . 

51



املطرية  هندسة  بكلية  التحق   ،1996 الجيزة  مواليد 

بجامعة حلوان قسم الهندسة املعامرية، انضم لجامعة 

بدأ  فنية،  معارض  الواحدة وشارك معاهم يف  اللقطة 

والقراءة  املعارصة  الفنية  باالتجاهات  االهتامم  مؤخرًا 

يف فلسفة الفن واالحتكاك بالوسط الفني بشكل عام 

وذلك كان له تاثيـر واضـح يف رؤيته الفنية.

محمد أحمد أبو الحديد
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مواليد 1998، الفرقة الثانية بكلية تربية نوعية-قسم 

فنون  حرة-كلية  دراسات  بنها،  جامعة  الفنية  الرتبية 

اللقطة  بجامعة  عضو   ،2017 حلوان   جامعة  جميلة 

الواحدة ، شارك مبعرض الدراسات الحرة 2018. 

محمــد عمــر الزرقانــي

53



الدورة  الرسم  لفن  نوار  مسابقة  يف  شارك  املنصورة،  جميلة  فنون  زيتي  تصوير  ثالثة 
التأسيسية جائزة تشجيعية، صالون 6 × 6 الدورة 13 املقام بقصـر ثقافة اإلسامعيلية، 
فنون  عمل  فريق  واملراكب ضمن  الحوائط  للرسم عىل  الرابع   الدويل  الربلس  ملتقى 
جميلة املنصورة، معرض رؤى 2018 لطلبة فنون جميلة املنصورة مبتحف الفنون الجميلة 
باإلسكندرية،  معرض رؤى لطالب فنون جميلة املنصورة بدار بن لقامن باملنصـورة ، 

معرض الخطوة األوىل 2-3-4 بكلية الفنون الجميلة-جامعة املنصورة. محمد محمود الدسوقـي
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معارض  منها:  الفنية  املعارض  من  بالعديد  شارك  الزمالك،  فنية  تربية  بكالوريوس 

ومسابقة رصبيا بقاعة الكلية ونال املركز الثالث، معرض وجوه مبتحف أحمد شوقي، 

محمـود ســامي قـابيــلمعرض فناين الغربية مبركز ثقافة طنطا.
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بكالوريوس فنون جميلة 2010، ماجستري فنون جميلة 

2017، شارك بالعديد من املعارض داخل مصـر وخـارجهـا.

محمود سليمـان خطـاب
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بكالوريوس تربية فنية بجامعة حلوان، شارك ىف العديد 

بكري  زياد  بقاعة  احتواء  معرض  منها:  املعارض  من 

الرابع  الدويل  مدينتي  سمبوزيوم   ،2018 األوبرا  بدار 

 ،2017 لـ   28 الدورة  الشباب  صالون  للنحت2017، 

برصية  فنون  معرض   ،2015 فنية  منوعات  معرض 

بالقرشة الخشبية 2016 ، مجموعة من الورش الفنية 

مبتحف الفن املرصي الحديث بدار األوبرا املرصية2017.

محمود عبد الحميد متام
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بكالوريوس تجارة جامعة عني شمس 2011، دبلومة 

حلوان  جامعة  جميله-  فنون  كلية  الحرة  الدراسات 

منها:    املعارض  من  العديد  يف  شاركت   ،2016 دفعة 

صالون الشباب 28 لــ2018 ، معرض أنوبيس املعرض 

الواحدة، ملتقى املبدعني  اللقطة  لـ  الثالث والثالثون 

ىف  بداية  معرض   ،  2017 بداراألوبرا  السادس  الدويل 

ساقية عبد املنعم الصاوي2017، جائزة الورش الفنية 

مجال الرسم بصالون الشباب 28. 

 مروة محمود أبو النصـر
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مواليد 1993 ، بكالوريوس فنون جميلة - قسم التصوير الزيتي 2016 ، متهيدي ماجستري 

يف التصوير 2017 ، شاركت يف العديد من املعارض والورش الفنية منها :معرض الطالئع، 

مـريــم أحمـــد خليـــلصالون الشباب 2016 ، معرض فوتوغرافية خاص مبركز سعد زغلول الثقايف 2017 .

59



طالب بكلية الفنون الجميلة-األقرص ، شارك يف العديد 

من املعارض منها: صالون الجنوب، مهرجان ضـي العريب 

2، مهرجان السينام األفريقي ملدة سنتيـن عىل التوايل .

مصطفى سـيـف النصــر
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الشباب  صالون  منها:  املعارض  من  العديد  يف  شارك 

مهرجان   ،2017-2016 وأسود  أبيض  صالون   ،2017

مبتحف  مقتنيات  لديه   ،  2018 العرىب  للشباب  اليض 

الفن الحديث.

مصطفـى نبــوي محمـد

61



 ،2008 املنيا  جميلة  فنون  بكالوريوس  مواليد1986، 

شاركت يف العديد من املعارض الجامعية ومنها صالون 

الشباب بدوراته 2008 ،2010 ، 2011 ، 2012، بينايل 

الثاين  الجرافيتي  املهرجان  والتاسع،  الثامن  بورسعيد 

أيًضا  أقامت   ،2010 مختار  محمود  مبركز  والثالث 

العديد من املعارض الفردية، نالت العديد من الجوائز 

البحر  نهر  مبسابقة  الرسم  يف  األوىل  الجائزة  منها: 

بساقية الصاوي 2009 ، الجائزة التشجيعية يف املعرض 

الخاص األول يف دورته 2012، جائزة املقتنيات بصالون 

الشباب الــ 23 ، 2012 .

نهـلة رضــا عبد الحميــد
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التصوير 2013، عضو  فنون جميلة-قسم  بكالوريوس 

نقابة الفنون التشكيلية، نالت منحة التفرغ من وزارة 

من  العديد  يف  شاركت   ،2016  ،2015  ،2014 الثقافة 

املعارض الفنية والورش الفنية املحلية والدولية منها: 

ولندن  مبصـر  عنخ  الحياة  مفتاح  كارفان  مهرجان 

للفنون  الدويل  املنستري  مهرجان  ونيويورك2016، 

التشكيليه بتونس الـ 14، صالون وجوه األول، صالون 

املرصي  السعودي  امللتقى   ،2017 واألسود  األبيض 

األول  2017، لديها العديد من املقتنيات لدى األفراد 

والهيئات داخل مصـر وخـارجها.

 نـــورا إبـراهيـم سـليــم

63



بكالوريوس تربية فنية- جامعة حلوان، شاركت يف العديد 

من املعارض منها: معارض األعامل اليدوية  مكمالت 

الديكور open days و كرنفال الفنون بالزمالك عاميـن .

نـــوران طــــارق فـــؤاد
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بكالوريوس تربية  فنية 2015 ، شاركت يف العديد من املعارض منها: صالون الشباب 

الــ 25 ، معرض سفارة رصبيا ولوحاتها من مقتنيات السفارة، وبعض املعارض الطالبية 

هاجـــر حسـيـن خليفــةأثناء فتـرة الدراسة، رشيك مؤسس يف مؤسسة ألف لتعليم الفنون والحرف اليدوية .

65



جامعة   - جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1989 مواليد 

معيدة  تعمل   ،2011 جداري  تصوير  حلوان-تخصص 

يف  شاركت   ، املنصورة  الجميلة-جامعة  الفنون  بكلية 

والثالثون  الرابع  املعرض  منها:  املعارض  من  العديد 

واملعرض  حلوان،  بجامعة  واألرسة  الجميلة  للفنون 

الفنون  بكلية  التدريس  هيئة  ألعضاء  والرابع  الثالث 

الجميلة-جامعة املنصورة.

هـالــة علـــي الــريفــي

66



دبلومة  جرافيك،  جميلة-قسم  فنون  بكالوريوس 

أكادميية  الفني  للنقد  العايل  باملعهد  عليا  دراسات 

شاركت  حر،  جرافيك  مصممة  فنية،  ناقدة  الفنون، 

 ،25 الشباب  صالون  منها:  املعارض  من  العديد  يف 

اإلسكندرية، معرض  أول مرة مبكتبة  26، 28، معرض 

املعرض  املصـرية،  األوبرا  بدار  الفنون  بقصـر  الثورة 

الجزيرة  مبركز  خاًصا  معرًضا  أقامت   ،2017 العام 

لقصور  العامة  الهيئة  جائزة   ،2014 بالزمالك  للفنون 

الثقافة ببينايل بورسعيد 2009، جائزة التصوير الضويئ 

  CIB بنك  إقتناء  جائزة   ،2010 الطالئع  معرض  يف 

من  العديد  لديها   ،  2017  ،2015 الشباب  صالون  يف 

األعامل يف دبـي، السعـودية، إيطالـيا، مصــر.

يـاسمني حسـن مرســـي

67





أحمد مصطفى أبو الحسن

أســامء محمـــود رمضـان

أفنـــان ســـمـري متولـــي

أالء أحمــــــد حلمــــــي

أالء منصــور عبـــد الجواد

أالء يســــري محمــــــود 

أيـــة أحمــــد الرفاعــــي

أيـــة خميــس إبراهيــــم

دينـــــــــــا أنـــــــــــور

دينـــــا رضـــــا محمــــد

دينـــا محمـــد مدكــــور

رشــــــــــــا جـوهـــــــر

ريهـــام محمــد محمــود

ســـــــــــارة إمـــــــــام 

ســارة عـادل عبـد القـوي

ســلطان أحمــــد أحمـــد

سلمـى أبو زيــد العشـري

ســــمر حســــن محمــد

ســميحة محمــد تهامــي

شــاهندة جمـــال فـــؤاد

صالـح عبد النعيم العنربي

عبد الرحمن محمود أحمد مجال الـرسـم

عمـــرو ربيـــع املغربــي

فاطمـــة رمضــان ســــيد

فاطمــــــة عـــــزت داود

محمـد أحمد عبد الرحيم

محمــــــد التهــامـــــــي

محمـــد ســــــيد فريـــد

محمــود فـــــوزي أنـــور

مريـــم رشـــدي شفيـــق

مصطفــى ربيــع صديــق

مصطفــى قطـــب أحمـد



العربية،  الخطوط  مدرسة  من  تخرج   ،1992 مواليد 

الواحدة،  اللقطة  جامعة  يف  عضو  جرافيك،  مصمم 

شارك يف معارض اللقطة، معارض نعيام، كشك الورد، 

صندوق الوقت، حيطان، صالون الشباب 28، معرض 

بـداية بجـاليـري ايـزل أنـد كاميـرا .

أحمد مصطفى أبو الحسن
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فنية-جامعة حلوان  تربية  بكالوريوس  مواليد 1990، 

حلوان،  الفنية-جامعة  الرتبية  بكلية  معيدة   ،2013

صالون  يف  شاركت  معادن،  أشغال  ماجستري  متهيدي 

الشباب26 ، 27، صالون الساقية لألعامل الفنية الصغرية، 

مهرجان فن الحيل 2016، مهرجان ضـي الثاين للشباب 

العريب، جائزة املركـز األول يف مجال الرسم يف مسابقة 

نهـر البحـر الدورة السابعـة، جائزة صـالون الجنوب 

الدويل الخـامس يف مجال الرسم، جائزة إبداعات املـرأة 

.2017 الرسم  مجال  يف  التشكييل  الفن  يف  املصـرية 

أسـمـاء محمـود رمضـان
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بكالوريوس فنون جميلة 2013، تعمل كعضو فني بقرص الفنون بدار األوبرا املرصية، 

قامت بإنشاء Afnan art studio  2017 ، شـاركت يف العديد من املعارض الفنية منها: 

صـالون الشباب 26، معرض هي،  مرشوع فنان بقاعة إبداع، صالون الجنوب باألقصـر. أفنـــان سميــر متـولــي

72



مواليد 1990 ، بكالوريوس فنون جميلة- قسم الجرافيك 

بساقية  أسامة  البحر  نهر  معرض  يف  شاركت   ،2012

الصاوي، صالون الشباب 2017 ، معرض أول مرة مبكتبة 

اإلسكندرية 2018، معرض الباب العريب بجالريي ضـي 

2018، معرض صالون األقصـر الـدويل للفنون البرصية 

2018، الجائزة الثانية يف مجال الرسم عن معرض نهر 

األقصـر  سمبوزيـوم  يف  املشاركة  جائزة  أسامة،  البحر 

الحديث  الفن  مبتحف  مقتنيات  لديها   ،2017 الدويل 

مصـر. داخل  األفـراد  ولدى  املرصية  األوبرا  بدار 

أالء أحمــــــد حلمـــــي
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الثانية-قسم  الفرقة  الجميلة-  الفنون  بكلية  طالبة 

تصوير جامعة حلوان ، شاركت يف معرض الكلية 2018 .

أالء منصور عبد الجـواد
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بكالوريوس فنون جميلة-جامعة املنيا 2015، شاركت 

وسط  أقليم  صالون  منها:  املعارض  من  العديد  يف 

الصعيد يف -أسيـوط ، املعرض الدويل للحفر والطباعة،  

مسابقة فنية يف البحـرين.

أالء يســـــري محمــــود

75



جميلة- فنون  بكالوريوس   ،1995 الزقازيق  مواليد 

قسم الجرافيك - شعبة التصميم املطبوع جامعة املنيا 

الجميلة- الفنون  كلية  معارض  يف  شاركت    ،2018

جامعة املنيا .

أيـــة أحمــد الرفـاعــي
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اإلسكندرية  جامعة  آداب  ليسانس   ،1989 مواليد 

الجميلة  الفنون  بكلية  الحر  بالقسم  التحقت   ،2011

بعد التخرج واستمرت يف دراسة الفن دراسة أكادميية 

عىل يد أحد أساتذة الكلية حتى اآلن، شاركت يف عدد 

من املعارض التابعة للجامعة أثناء فتـرة الـدراسـة.

أيـــة خميــس إبـراهيـم
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الفنية  الرتبية  بكلية  معيدة   ،1992 القاهرة  مواليد 

يف  شاركت  حلوان،  والتصوير-جامعة  الرسم  قسم 

الدويل  األقصـر  سمبوزيوم   ،28 الشباب  صالون 

اإلسكندرية  مبكتبة  األجندة  معرض   ،2017 للتصويـر 

2018، معرض أول مرة مبكتبة اإلسكندرية، سمبوزيوم 

دويل مبدينة وأدايبور يف الهند، جائزة املشاركة يف ورشة 

سمبوزيوم األقصـر الـدويل للتصـويـر 2017.

دينــــــــــا أنـــــــــــور

78



معيدة   ،2016 حلوان  جامعة  فنية  تربية  بكالوريوس 

بقسم التصميم بكلية الرتبية الفنية، شاركت يف  صالون 

الفنون،  بجزيرة  فـن  بشـاير  معرض   ،2017 الشباب 

بدار  األول  النسجيات  صالون  رصبيـا،  سفارة  معرض 

األوبرا، أقامت عدد من املعارض الخاصـة، شاركت يف 

الفتاح  عبد  الرئيس  من  بدعوة  األول  الشباب  مؤمتر 

السييس، املـركز األول 2014، املركـز الثـاين يف معـرض 

سفارة رصبيـا 2016 .

دينــــا رضـــــا محمــــد

79



 مواليد القاهرة 1990، ماجستري يف التصميم، مدرس 

الفنية-جامعة  الرتبية  التصميم-كلية  بقسم  مساعد 

حلوان، شاركت يف العديد من املعارض أهمها: صالون 

الرابعة، صالون  الدورة  أبيض وأسود  الشباب، صالون 

اإلسكندرية  مبكتبة  أجندة  معرض   ،2018 القاهرة 

2018، معرض ضـي الثاين للشباب العريب 2018، جائزة 

املشاركة يف ورشـة سمبوزيوم األقصـر الـدويل 2017، 

لديها مقتنيات لـدى األفــراد واملؤسسات داخل مصـر 

وخارجها.

دينـــا محمــد مدكـــور
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 مواليد 1989 ، مدرس مساعد بكلية الفنون التطبيقية 

  ، جامعة بدر، ماجستري يف فلسفة الفنون الجميلة 2017

شاركت يف عدد من املعارض واألنشطة الفنية العامة 

الكتاب  بفن  الفنية  تجربتها  تطوير  يف  تساهم  التي 

اآلن،  حتى  طالبة  كانت  أن  منذ  املتحركة  والرسوم 

الجنوب  صالون   ،2016 الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 

للشباب  الثاين  ضـي  صالون   ،2017 الخامس  الدويل 

الفني،  لإلبداع  سيوه  مراسـم  منحة   ،2018 العريب 

 ،2017  ،  2016 الفني  للتفرغ  الدولة  منحة  جائزة 

باإلسكندرية،  الفني  اإلبـداع  مركـز  جائـزة   ،  2018

لديها مقتنيات لـدى وزارة الثقافة .

رشــــــــا جــوهـــــــــر

81



قسم  تطبيقية-  فنون  بكالوريوس   ،1990 مواليد 

مصـمم  أكتوبر،   6 جامعة  واألثاث  الداخيل  التصميم 

الداخيل واألثـاث بكلية  التصميم  حـر، معيدة بقسم 

الفنون التطبيقية جامعة 6 أكـتوبـر.

ريهــام محمـد محمــود

82



مواليد 1994، بكالوريوس فنون جميلة-قسم جرافيك 

جامعة املنيا 2017 ، متهيدي ماجستري بقسم الجرافيك، 

الفنون  محبي  بجمعية  الطالئع  مسابقة  يف  شاركت 

والطباعة  للحفر  الدويل  املعرض   ،2015 الجميلة 

إبـداع  الشباب 2017، مسابقة  2015، 2016، صالون 

شباب الجامعات، مسابقة أسبوع الفتيـات باملنصورة، 

معرض  باإلسامعيلية،  الـرابع  التشكييل  الفن  مهرجان 

.CIB القدس بالقاهرة 2016، معرض ملقتنيات

ســــــــــارة إمــــــــــام

83



مواليد 1995، بكالوريوس فنون تطبيقية، شاركت يف 

املعرض السنـوي لكلية الفنون التطبيقية 2016.

ســارة عــادل عبد القوي

84



مواليد سوهاج 1989، بكالوريوس تربية نوعية، عضو 

نقابة الفنانني التشكيليني، شارك يف عدة معارض منها: 

صالون األعامل الفنية الصغيـرة 2012 ، صالون الشباب، 

معرض الطالئع بجمعية محبي الفنون53، 54، معرض 

القاهرة،  أتيليه  جامعي بقرص ثقافة سوهاج، معرض 

الجائزة  التشكيلية،  الفنون  نقابة  من  الـرسم  جائزة 

يف  األوىل  الجائزة  للثقافة،  األعىل  املجلس  من  األوىل 

ملتقى صالون األقصـر الدويل، جائزة الرسم والتصوير 

من املجلس العريب للمياه، لديه مقتنيات لدى األفراد 

داخل مصـر،كندا، السعودية، ووزارة الثقافة .

سـلطـان أحمــد أحمـــد
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 art فردي   معـرض  معارض،  عدة  يف  شاركت 

غاية  الرسم  دورة   58 القاهرة  lounge2016، صالون 

ووسيلة، معرض Rajasthan Justa art exhibition الهند،  

 Asia international Art exchange Association معرض

 Bohiem جاليـري  talking art كوريا الجنوبية، معرض

من  طبقات  معرض  الشباب2017،  صالون  تركيا، 

جالريي  اإلطار  خارج  معرض  أبونتو،  جالريي  األخرض 

سوما  جالريي  الصيفي  الفن  معرض  إيست،  بيكاسو 

آرت، معرض مراسـي 2017 .

سلمـى أبوزيـد العشـري

86



تصوير  فنون جميلة-قسم  بكالوريوس   ،1993 مواليد 

عن  املوزاييك  فن  تعليم  فكرة  عىل  تعمل  جداري، 

طريق ورش اليوم الواحد قامت بعمل حوايل 40 ورشة 

صـالون  منها:  معارض  عدة  يف  شاركت  عامني،  خالل 

الشـباب، مهرجان ضـي للفنون.

ســمر حســــن محمـــد

87



 مواليد 1992، مدرس مساعد بقسم الرسم والتصوير 

املعارض  من  العديد  يف  شاركت  فنية،  تربية  كلية 

 ،25 الشباب  صالون  والدولية،  املحلية  الجامعية 

الرابع،  الثالث،  باألقصـر  الدويل  الجنوب  صالون   ،27

الثالث  الجنوب  لصالون  الكبـرى  الجائزة  الخامس، 

باسم جامعة بريطانيا 2015، جائزة الفنانة عايدة عبد 

الكريم يف مسـابقة الطـالئع الــدورة 58.

سـميحة محمــد تهـامـي

88



الجرافيك-تصميامت  جميلة-قسم  فنون  بكالوريوس 

يف  ماجستري  إعداد   ،2016 حلوان  مطبوعة-جامعة 

األشكال  بدمج  رسوماتها  تتميز  الجميلة،  الفنون 

عىل  اهتاممتها  عرصية،  منظورية  بلمسة  الهندسية 

عامل األزياء وتطوره حول العامل، يشغلها صناعة األثاث 

املنزيل وتصميم الديكورات الخشبية البسيطة.

شاهنـــدة جمــال فــؤاد
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مواليد سوهاج 1989، بكالوريوس تربية فنية-جامعة 

الفنية-جامعة  الرتبية  يف  خاص  دبلوم   ،2012 األزهر 

الفنية-كلية  الرتبية  بقسم  معيد   ،2016 شمس  عني 

الرتبية-جامعة األزهر، عضو بجامعة اللقطة الواحدة، 

الجامعية منها: صالون  املعارض  العديد من  شارك يف 

 ،2015 املرصية  األوبرا  بدار  الفنون  بقرص  الشباب 

الشباب  وزارة  الثقافة،  وزارة  القاهرة،  أتيليه   ،2017

والرياضة، جائزة إقتناء البنك التجاري الدويل CIB  يف 

مجال الرسم يف صالون الشباب 2015.

صالح عبد النعيم العنبـري
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الرابعة بكلية الفنون الجميلة-شعبة تصوير عام - اإلسكندرية ، شارك  طالب بالفرقة 

باإلسكندرية. واإلبداع  الحرية  بقرص  البرصية  للفنون  الشباب  مسابقة  يف  عبدالرحمن محمود أحمدبعمل 

91



 ،1997 سيناء  شامل  محافظة  العريش  مدينة  مواليد 

طالب بكلية الفنون الجميلة-قسم جرافيك.

عمــرو ربيــع املغـربــي

92



مواليد 1987، بكالوريوس فنون جميلة - قسم الجرافيك 

- شعبة التصميم املطبوع- جامعة املنيا 2009، عضو 

من  العديد  يف  شاركت  التشكيليني،  الفنانني  نقابة 

املعارض املحلية والدولية منها: صالون الجنوب الدويل 

رحال  سيدي  الدويل  امللتقى   ،2015 باألقصـر  الثالث 

باملغرب 2016، معرض ماراسينا Maracena بغرناطة 

الثاين  العريب  للشباب  ضـي  مهرجان   ،2017 أسبانيا 

2018، مسابقة الشباب للفنون البصـرية مبركز الحرية 

وزاره  من  اقتناء  جائزه   ،2018 باإلسكندرية  واإلبداع 

الرسم  الثانية يف مجال  الجائزة  الثقافة 2014، 2015، 

يف بينايل اسرتاكة الدويل للشباب بالقاهرة 2017، لديها 

مقتنيات يف مصـر، املغرب، إيطاليـا ، أسبانيا.

فاطمـــة رمضــان ســيـد

93



مدرس   ،2006 املطبوع  التصميم  جرافيك-شعبة  جميلة-قسم  فنون  بكالوريوس 

يف  شاركت  حلوان،  الجميلة-جامعة  الفنون  الجرافيك-كلية  بقسم  مساعد 

الدورة  الشباب  لصالون  بكيـر  زيـاد  الشهيد  جائزة  الجامعية،  املعارض  بعض 

الفنون  بأكادميية  كونـي  مبعرض  الرسم  مجال  يف  الثاين  املركز   ،2011 عام   22

.2018 العـريب  للشباب  ضــي  مبهرجان  الـرسم  مجـال  يف  جـائزة   ،2016 فاطمـــــة عــــزت داود

94



قسم   - الجميلة  الفنون  بكلية  طالب   ،1995 مواليد 

التصوير- الفرقة الرابعة - شعبة تصوير زيتي - جامعة 

حلوان، شارك يف العديد من املعارض داخـل وخـارج 

الكليـة، لـه عمــل مقتنـى يف دولــة عربيــة.

محمد أحمد عبد الرحيم

95



معيد بكلية الفنون الجميلة-جامعة حلوان، شارك يف 

العديد من املعارض املحلية منها: معرض الطالئع 45، 

55 ،  صالون الشباب 26 ، معرض فن الجرافيك القومي 

معرض    ،3 الدورة  إبداع  معرض   ،4 الدورة  املعارص 

الرتاسينا- اإلسكندرية، شارك يف معارض دولية منها: هونج 

كونج يف الصيـن ، جائزة املركز األول مبسابقة اإلبـداع .

محمـــــــد التهـامـــــي
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مواليد 1995، بكالوريوس فنون جميلة-قسم جرافيك 

 ،2018 حلوان  جامعة  مطبوعة-  تصميامت  شبعة   -

الشباب  صالون  منها:  املعارض  من  العديد  يف  شارك 

27، صالون الجنوب الخامس، مهرجان ضـي للشباب 

الدورة الثانية، معرض القطع الصغرية ساقيـة الصاوي 

الثقافة  قصور  معرض   ،2017 اوسرتكا  معرض   ،2015

 ،2014 كامبس  الجريك  يف  جامعية  معارض   ،2018

2015، معارض جامعية يف ساقية الصاوي 2014، معرض 

الورش املصاحبة لصالون القاهرة يف مجال الرسم 58.

محمـــد سيـــد فـريــــد
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مواليد 1984، بكالوريوس تربية نوعية- شعبة الرتبية 

بكلية  مساعد  مدرس   ،2015 أسيوط  جامعة  الفنية- 

الرتبية النوعية، عضو نقابة الفنانني التشكيليني، شارك 

يف عدة معارض منها : املعرض املصاحب للمؤمتر الـدويل 

 ،2012 أسيوط  جامعة  التشكيلية-  للفنون  الثالث 

صالون الجنوب الثاىن باألقصـر2014، معرض من وحي 

األبنودي بقصـر األميـر طـاز 2015،  معرض الرتاسينا 

وأسود  أبيض  صالون    ،2015 باإلسكندرية  للشباب 

الرابعة مبركز الجزيرة بالزمالك 2017، معرض  الدورة 

أول مرة مبكتبة اإلسكندرية 2018 ، أقام معرًضا خاًصا 

 ،2014 أسيوط  جامعة  النوعية-  الرتبية  بكلية  مالمح 

لديه مقتنيات مبتحف الفـن املصـري الحـديث 2017. 

محمــود فــوزي أنـــور
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مواليد 1988، بكالوريوس فنون جميلة - قسم جرافيك 

تطبيقات،  مواقع،  جرافيك،  مصممة  حلوان،  جامعة 

رسم، شاركت يف معارض كلية الفنون الجميلة، معارض 

البصـرية  للفنون  الشباب  مسابقة  الصاوي،  ساقية 

باإلسكـندريـة، معـرض الطـالئع 2018.

مـريـم رشـــدي شفيــق
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مواليد املنيا 1992، بكالوريوس نظم معلومات، شارك 

يف العديد من املعارض الجامعية منها: صالون القاهرة 

58، صالون الشباب23 ، 25 ، 26 ، 27 ، صالون الجنوب 

الثاين كلية الفنون الجميلة باألقصـر، معرض جامعي يف 

تونس، الكويت بيكار جاليـري، معرض لوحة لكل بيت 

ىف جدة  أتيليه جدة اململكة العربية السعودية،  أقام 

 room عدة معارض خاصة منها: معرض خاص بكندا

art gallery، الجائزة التشجيعية يف صالون الشباب 27، 

جائزة إقتناء البنك التجـاري CIB يف صالون الشباب 

27، جائزة وزارة الشباب والرياضة، جائزة روز اليوسف.

مصطفـى ربيـع صــديـق
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مواليد القاهرة 1995 ، شارك يف مهرجان إبداع الدورة 

بعض  عمل  النهائية،  املرحلة  إىل  تأهل  السادسة، 

الجداريات أهمها: جدارية محافظة األقصـر، جدارية 

جائزة  حمزة،  تـامر  املخرج  و  رسحان  هـاين  املؤلف 

املـركز الـرابع يف مهرجان إبـداع الـدورة السـادسـة.

مصطفـى قطــب أحمــد
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أبو بكـــر محمــد عبـــده 

أيـــــــــة ســــــــــليامن

إيـمــــــــان بركــــــــات

ريــــم أســـامة مصطفـى

شــــــــيامء رجــــــــــب

عبـد الرحمن عالء العجوز

محمـــــــــود مختــــــار

مصطفــى محمـد خضـــر 

مصطفــى محمــود سـالم 

منـــى عطيـــة هيكـــــل

ميسـون مصطفـى الزربــة

وئــــام علـــــي عمــــــر

يحيـــى عبـــــد الفتــــاح

يـوســــــــتـيـنا فهمـــــي مجــال  النحــت



شمس،  عني  حقوق-جامعة  ليسانس   ،1984 مواليد 

من  بالعديد  عضو  التشكيليني،  الفنانني  بنقابة  عضو 

شارك  والخـارج،  مبصـر  التشكيلية  الفنون  جمعيات 

والدولـية  والجامعية  الخاصة  املعارض  العديد من  يف 

املحلية  الجـوائز  من  العديد  الدولية،  واملؤمترات 

والدولية، لديه العديد من املقتنيات لدى العديد من 

الجامعـات والـوزارات والفنانني التشكيليني واملبدعـني 

ورجـال الـدولة يف مصـر والخــارج.

 أبو بكــر محمـد عبــده

104



بكالوريوس فنون جميلة-قسم نحت بارز-تقدير جيد 

جًدا 2016 ، شاركت يف معرض جامعي بجاليـري نوت 

بالزمالك 2017 ، ورشة سمبوزيوم أسوان 2017، جائزة 

التـدوير يف الجـريك  الثـاين يف مسـابقة إعـادة  املركز 

كامبس تابعة للجامعة األمـريكيـة 2013.

أيــــــــــة سليمـــــــان

105



فنية-جامعة  تربية  بكالوريوس  الجيزة،   1988 مواليد 

بنقابة  عضو   ،2018 النحت  ماجستري   ،2011 حلوان 

املعارض  من  العديد  يف  شاركت  التشكيليني،  الفنانني 

معرض   ،2013 الشباب  صالـون  منها  الجامعية 

وكامن  كامن  اوبنتو  معرض   ،2015 للفنون  اوستـراكا 

2017 ، معرض صـالون الجنوب 2017 ، صالون النحت 

  ، الثاين 2018، سمبوزيوم النحت الدويل بأسوان 2018

الفنان  جـائزة   ،2015 الخناين  زكـريا  الفنان  جـائزة 

الفنانة عايدة  حسن حشمت 2014 - 2017، جـائزة 

عبد الكريم 2016،  لديها مقتنيات يف املتحف املفتوح 

بأسوان، لدى األفراد.

إيـمــــــان بـركـــــــات
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بكلية  مساعد  مدرس   ،2011 فنية  تربية  بكالوريوس 

نحت،   املجسم-تخصص  التعبري  الفنية-قسم  الرتبية 

ضـي  صالون   ،26  -  25 الشباب  صالون  يف  شاركت 

الدويل للشباب، معرض إبداع للشباب بجاليـري إبداع 

2016، معرض نحت من العاصمة بجاليـري العاصمة 

2017 ، سمبوزيوم أسـوان الدويل للنحت 22، شاركت 

الجميلة  الفنون  كلية  أفاق ممتدة يف  يف ورشة عمل 

جامعة بريمني بأملـانيا 2014، ورشة سمبوزيوم أسوان 

الدويل للنحت 19، ورشة سمبوزيوم مدينتـي الـدويل 

الثالث للنحت 2016.

ريـــم أسـامـة مصطفــى
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مواليد 1995، بكالوريوس تربية نوعية-تخصص تربية 

فنية جامعة القاهرة، دبلومة النـحت الخاص، شاركت 

معرض   ،28 الشباب  صالون  أهمها:  معارض  عدة  يف 

األعمـال  معرض  العرب،  التشكيليني  الفنانني  بصامت 

الفنية بساقية الصاوي، معرض تناغم الجلود الطبيعية 

فـي  الثـاين  الـمركز  جائزة  حسيـن،  طـه  مبتحف 

مسابقة إبـداع الشبـاب.

شيمــــــــاء رجــــــــب
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مواليد 1994، بكالوريوس فنون جميلة 2017، شارك 

حلوان  جامعة  معرض  منها:  املعارض  من  العديد  يف 

2015، معرض الطـالئع 2015 ، 2016، مسابقة إبداع 

4، 5، مسابقة أدم حنني 2017 ، 2018، مسابقة ضـي 

معرض  جائزة   ،28 الشباب  صـالون   ،2018  -  2016

مبسابقة  األول  املركز  جائزة   ،2016  -  2015 الطالئع 

 ،2017 الشباب  بصالون  النحت  جائزة   ،2016 إبداع 

 ،2018 حنيـن  أدم  مبسابقة  بإيطاليا  السفر  جائزة 

لديه مقتنيات  الكبـرى مبسابقة ضـي 2018،  الجائزة 

أستاذ  جالريي،  ضـي  والرياضة،  الشباب  وزارة  لدى 

أحمد الضبع، دكتور أحمد حسني، دكتور حاتم توفيق.

عبدالرحمن عالء العجوز
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التشكيلييـن منذ 2010، عضو  الفنانيـن  بنقابة  عضو 

معارض  عدة  يف  شارك   ،2011 منذ  القاهرة  أتيليه 

لدى  مقتنيات  لديه  والخـارج،  مصـر  يف  مختلفة 

املؤسسات واألفراد داخل مصـر وخارجها.

محمـــــــود مختـــــــار
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مواليد 1988، بكالوريوس تربية نوعية-قسم الفنون، 

  ، 26  ،  24  ،  23  ،  22  ،  21 الشباب  صالون  يف  شارك 

27،28  بقرص الفنون دار األوبرا املصـرية، سمبوزيوم 

محمود  مبتحف  الـثاين  الدويل  الخردة  الحديد  نحت 

الصيـن  بني  الصـداقة  فعالية  شارك يف   ،2016 مختار 

املنحـوتات  بحديقة  عمليـن  نفـذ  العربية،  والـدول 

الـعربية 2016.

مصطفى محمــد خضــر
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مواليد املنوفية 1992، بكالوريوس تربية فنية-جامعة 

بنها 2013 ، شارك يف العديد من املعارض الجامعية منها: 

الفنون  قصـر  الجديدة  السويس  قناة  افتتاح  معرض 

2015، صالون شباب األقاليم بدار أوبـرا دمنهور 2015، 

صالون الجنوب الدويل الرابع والخامس باألقرص2016، 

2017، جائزة السيد عبده سليم صب متثال يف الدورة 

الفنون  قرص   27 الشباب  صالون   ،2017 الخامسة 

الدورة  النحت  لفن  أدم حنيـن  2017، معرض جائزة 

.2018  ،2017 للفنون  الهناجر  مركز  والثانية  األوىل 

مصطفـى محمـود ســالم

112



جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1991 البحرية  مواليد 

من  العديد  يف  شاركت   ، النحت  قسم  الزمالك- 

بقصـر  الشباب  صالون  منها:  الجامعية  املعارض 

الفنون بدار األوبرا املرصية 21، 22، 23، 25، معرض 

معرض  بالزمالك2011،  بيكاسو  بجالريي  جامعي 

فور  فندق  يف  معرض   ،2012 باإلسكندرية  أجندة 

سيزون 2013، ورشة سمبوزيوم أسوان الدويل 2015، 

أقامت معرض خاص "اتبع مسارك" بقاعة كلية الفنون 

الجميلة 2018.

منـــى عطـيــة هيكــــل

113



مواليد 1994، بكالوريوس فنون جميلة-قسم النحت 

امليداين 2017، معيدة منتدبة يف كلية الفنون الجميلة 

جامعة اإلسكندرية- قسم النحت ، شاركت يف العديد 

  ، من املعارض منها معرض الرتاسينا األول للشباب 2015

صالون   ،2018  ،2017 املغريب  خان  بجالريي  معرض 

العربية  الثقافة  عاصمة  األقرص  معرض   ،28 الشباب 

البرصية  للفنون  الشباب  مسابقة  معرض   ،2018

لإلبداع  الحـرية  مركز  التشجيعية من  الجائزة   ،2018

باإلسكندرية يف مسابقة الشباب للفنون البصـرية 2017، 

لديها مقتنيات لدى جالريي ضـي ، جاليـري أوبينتو.

الزربة مصطفى  ميسون 
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سمبوزيوم   ،28  -  27 الشباب  صالون  يف  شاركت 

املقاولون العرب األول للنحت بنادي املقاولون العرب 

 ،2018 اإلسكندرية  مبكتبة  أجندة  معرض   ،2017

صالون القاهرة للرسم 58 ورشة بقصـر الفنون 2018، 

 ،2018 الثانية  الدورة  للنحت  حنيـن  أدم  مسابقة 

ضـي  بجالريي  العريب  للشباب  الثاين  ضـي  مهرجان 

2018، ورشة سمبوزيوم أسوان الدويل يف دورته21  - 

من  الفنانات  فوج  سيوة  مراسم  منحة  جائزة   ،2016

الهيئة العامة لقصـور الثقـافة 2016.

وئــــام علـــــي عمـــــر
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الفنية-الفرقة  الرتبية  بكلية  طالب   ،1996 مواليد 

الخامسة، شارك يف العديد من املعارض منها: معرض 

الفن والهندسة 2016،  الفنية 2015، معرض  األشغال 

 ،2016 رسبيا  معرض    ،2016 هنديس  رسم  معرض 

الدويل  أجيال  صالون   ،2016 مصـر  يف  صنع  معرض 

نسيجية  مشغوالت  معرض   ،2017 الرابعة  الدورة 

2017، معرض اللون يف الشكل واألرضية 2017، معرض 

إعـادة صياغة 2،1 .

يحيـــى عبـــد الفتــــاح
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اإلسكندرية  الجميلة-جامعة  الفنون  بكلية  النحت  درست   ،1990 اإلسكندرية  مواليد 

يف  الفنية  والفاعليات  املعارض  من  العديد  يف  شاركت  النحت،  يف  ماجستيـر   ،2011

 ،2016 الشباب  صالون  للنحت،  حنني  أدم  معرض  منها:  القاهرة-اإلسكندرية-الغردقة 

2017، صـالون النحت الثاين 2018، معرض أجنـدة مبكتبة اإلسكندرية، لديها مقتنيات 

يوســــــتينـا فهمـــــــيبنك CIB، جالريي أوبينتو، جـالريي ضـي ومقتنيات خـاصة.
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أحمــد محمــد الحسـيني

أشـجــــــــان مكـــــــارم

أميـرة حسني عبد الجليل

إيـمــــان أحمــد سليـــم

رامــــا عــــــالء سميــــر

رنــــــا مجـــــدي يــــس

سـمر محمـد عبد الصادق 

محمـد جامل عبد املنعـم

محمـد سميـــر الجنـــدي

محمـد محمـود عبـد اللـه

محمـــــــود رشــــــــدي

مصطفـــــــى صـابـــــــر

معــــــــاذ هشــــــــــام

نهلــــة محمـــد حامـــد

هدير أحمد عبد املحسـن مجال الخـــــزف



ىف  شارك  خزف،  تخصص  تطبيقية  فنون  ماجستري 

فينسيا  مبدينة   CERAMIC&COLOURS AWARD

 Bicma السابع  الدويل  الخزف  بينايل   ،2018 إيطاليا 

زيارة   ،2017 افريو-الربتغال  بينايل   ،2018 أسبانيا 

 -  2013 إيطاليا  للبالط  الدويل   CERSAIE معرض 

2015-2017، أقام معرض خاص مبتحف محمود سعيد 

الخزف  مجال  يف  الصالون  جائزة   ،2014 اإلسكندرية 

الفن  متحف  يف  مقتنيات  لديه   ،25-22-20 الدورة  

مؤسسة   أسبانيا،   ACEVA مؤسسة  تايوان،  املعاصـر 

Funceramic البـرتغال.

أحمـد محمـد الحسينـي
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 ،2017 الخامس  الدويل  الجنوب  صالون  يف  شاركت   ،2017 فنية  تربية  بكالوريوس 

صالون   ،2016 جديدة  آفاق  أفريقيا  معرض   ،2017 فنية  تربية  بكلية  رصبيا  معرض 

الجنوب الدويل الرابع باألقرص 2016، معرض رؤية معارصة 2 يف أتيليه القاهرة 2016، 

مسابقة محمد عبلة بالجريك كامبس الجامعة األمريكية 2016، رؤية معاصـرة بالقاعـة 

أشجـــــــان مكـــــــارماملستديرة بنقابة الفنانيـن التشكليني بدار األوبرا 2015، معـرض بشـاير فـن 2015.
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الخزف-جامعة  تطبيقية-قسم  فنون  بكالوريوس 

حلوان، شاركت يف ورشة الخزف باألقرص جاليـري فن 

الناس للناس األقرص2018، ورشة خزف املهرجان  من 

العاملي للشباب روسيا 2017، ملتقى الخزف املعاصـر 

جائزة  الشباب،  صالون   ،2017 للفنون  الجزيرة  مركز 

الفنان سعيد الصدر معرض الطالئع 58 جمعية محبي 

الفنون الجميلة. 

أمرية حسني عبد الجليل
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شاركت يف معرض األنسيا الدويل ARTGILA 123، معرض أجنده 11 مكتبة اإلسكندرية، 
صالون  تركيا،  صقاريا  بجامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  الدولية   GIzem Frit مسابقة 
الجنوب الدويل، ملتقى الفخار مبركز الجزيرة للفنون، معرض جامعي ومضات بالجريك 
بكلية  تركيا، معارض جامعية  بأزميـر  الذهبي  اإلناء  الشباب، مسابقة  كامبس، صالون 
العمل  الكبـرى يف دورته 27 عن  الصالون  الدويل، جائزة  بينايل الخزف  الفنية،  الرتبية 
الخروج،  الجنوب  بقاعة سوما آرت عن عمل صالون  الخاص  العرض  الجامعي، جائزة 

إميـــان أحمـــد سـليـــملديها مقتنيات لدى األفراد مبصـر والخارج .
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طالبة بكلية الفنون التطبيقية-جامعة حلوان-قسم الخزف، شاركت يف صالون الشباب 

27-28، ورشة عمل صينية بـمركز الحرف بالفسطاط.  رامـــا عــــالء سمـيـــر

124



حلوان-قسم  التطبيقية-جامعة  الفنون  بكلية  طالبة 

الخزف ، شاركت يف صالون الشباب 27 ،  ورشـة عمل صينية 

ماركت. سيـراميكا  معرض  بالفسطاط،  الحرف  مبركز 

رنــــا مجـــــدي يــــس
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 - الفنية  الرتبية  الخزف-كلية  بقسم  مساعد  مدرس 

جامعة حلوان ، شاركت يف العديد من املعارض املحلية 

الشباب  صالون   ،56 الطالئع  معرض  منها  والدولية 

 Artgilaالصغيـر للخزف  الجوال  الدويل  املعرض   ،27

  ، 123  جمعية األنسيا الدولية اليونسكو الربتغال2017

الذهبي  اإلناء  جائزة  العريب،  للشباب  ضـي  مهرجان 

مبهرجان Izmir Rotary  تـركيا 2014 ، الجائزة الكبـرى 

للعمل الجامعي صالـون الشبـاب  27.

سمر محمد عبد الصادق
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بكالـوريوس فنون تطبيقية-جامعة حلوان، شارك يف صالون الجنوب الدويل باألقصـر، 

معرض  العريب،  للشباب  ضـي  مهرجان  حلوان،  جامعة  التشكيلية  الفنون  معرض 

ومضـات، صالون الشباب، مسابقةLATVIA  باألقصـر، جائزة صالـون الشباب للخزف، 

محمد جامل عبد املنعـمجائزة الخزف مناصفة مبسابقة الشباب للفنون البرصية باإلسكنـدرية .
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اإلسامعيلية  بينايل  تحكيم  لجنة  عضو  الخزف،  ماجستيـر  تطبيقية،  فنون  بكالوريوس 
األول للاميكرو آرت 2015، شارك يف مسابقة معرض ثيبيساما الدويل للسرياميك بفالنسيا، 
ملتقى الفخار الدويل 14 بدهب،  ملتقى الخزف األول لـدول البحر املتوسط تينوس 
الطالئع  مبسابقة  الكبـرى  الجائزة  تركيا،  أزميـر  روتاري  نادي  معرض   ،2017 اليونان 
بجمعية محبي الفنون الجميلة، جائزة معرض أكسبو هومي ميالن 2015، جائزة صالون 
الشباب للخزف 2013، جائزة املـركز األول ألفضل تصميم بالطات للحوائط واألرضيات 
مبعرضk&B مبركز املؤمترات،مقتنيات مبتحف الفن املصـري الحديث، املعهد املصـري 

مبدريد، مكتب محافظ بورسعيد، متحف ايتوفوليا للخزف ولدى األفراد.

محمـد سميــر الجنـــدي
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والحرف  للخزف  تونس  قرية  مهرجان  يف  شارك 

التقليدية  للحرف  الدويل  املعرض   ،2017 التقليدية 

بأرض املعارض مبدينة نصـر ، سمبوزيوم الخزف الدويل 

األول بقرية تـونس بالفيـوم 2017.

محمـد محمـود عبـداللـه
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عضو نقابة الفنون التشكيلية-شعبة الخزف، قوميسري 

مساعد الخزف الدويل 2015، شارك ىف صالون الشباب، 

معرض صالون فناين مصـر،  مسابقة سرياميكا رويال 

 ،2016 العريب  للشباب  األول  ضـي  معرض  للتصميم، 

معرض الطـالئع، معرض جامعي خارج اإلطـار بقاعة 

بيكاسـو، معرض جامعي بقاعة إبـداع، الورشة الدولية 

آنا كريستيان ورشة عمل تشكيل  الفنانة  للخزف مع 

الحرف  مبركز  الصيني  الثقايف  املركـز  مع  الفخـار 

العمل  يف  الصالون  جـائزة  بالفسطاط،  التقليدية 

الخـزف،  يف  رويـال  سرياميكا  جائزة   ،2018 الجامعي 

الجـائزة األوىل يف الخـزف 2016.

محمــــــود رشــــــــدي
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دوالب  عىل  األطفال  تعليـم  يف  شارك   ،1984 مواليد 

بحـديقة  الـزهور  معـرض   ،2016 الخـزيف  التشكيل 

األورمـان للخـزف والفخـار.

مصطفـــــى صـابــــــــر

131



مـواليد 1992، بكـالوريوس الفنون التطبيقية-قسم الخزف، متهيـدي ماجستري 2016، 

شـارك يف معـرض الطالئع ، صالون الجنوب الدويل الرابع، مهرجان ضـي للشباب العريب، 

معرض ومضات، صـالون الشبـاب، معرض الشباب للفنون البصـرية الخامس، جمعية 

محبي الفنون الجميلة للفنـون، معرض أطيـاف.   معـــــــــاذ هشــــــــام

132



مدرس مساعد بقسم الخزف- كلية الفنون التطبيقية 

الثالث  جامعة حلوان، ماجستري الخزف 2016، املركز 

مسابقة جامعة حلوان للفنون التطبيقية 2009، املركز 

الثالث يف املعرض الدويل ICS Exhibition مبركز القاهرة 

الخـزف يف مسابقة جمعية  الدويل للمؤمترات، جائزة 

محبي الفنون الجميلة 2011.

نهـلــة محمــد حــامـــد
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مـواليد 1996، طالبة بكلية الفنون التطبيقية، شاركت 

يف معرض الطالئع، صالون الشباب 27 ، معرض الشباب 

للفنـون البصـرية 2018 .

هدير أحمد عبد املحسن
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أحمـد طـارق أبو سعــده

إسـراء عبـد الخالق صالح

أمـيـــر محســـن فاضــل 

إنجي طلعت عبد الجـواد

إميـان عبد الباقي محمــد

بـربــارا رميـون صموئيــل

جـورج فرنســيس لويـس

خالـــد سليمــان سعيـــد

ريهـام مصطفـى درويـش

شـــدو محمــد إبراهيــم

عبد الرحمـن ياسـر فـودة

عمـــرو شحاتـــة محمــد

محمــد حزيـــن أحمـــد

منـــى حســــن حنفـــي

نــدى محمــد محـــروس

هــدى محمــد عراقــــي

هـنــــــــد وهـــــــــدان

مجال الفنون الرقمية 
"التصوير الضوئى"



الفنون  كلية  الجرافيك-  بقسم  طالب   ،1998 مـواليد 

شارك  فـوتوغرايف،  مصـور  حلوان،  جامعة  الجميلة- 

يف معرض ريشة وقـلم بأتيليه القاهرة 2016، معرض 

األوبرا  بدار  السويس  قناة  تأميم  عاًما عىل   60 مرور 

2016، صـالون أتيليه القاهـرة السنوي 2016، معرض 

شخصـي للتصوير الفوتوغرايف " النـورس"  2016.

أحمـد طارق أبو سعـده
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مواليد 1992، بكالوريوس تربية فنية-جامعة حلوان، 

تربية  والتصوير-كلية  الرسم  بقسم  ماجستيـر  طالبة 

الشباب  صالون  يف  شاركت   ، حلوان  جامعة  فنية- 

الجهاز  تراث  مسابقة  العرب،  املصورين  ملتقى   ،  28

مسابقة  الخامس  املركز  الحضاري،  للتنسيق  القومي 

باألمم  العاملني  جمعية  األمل  نحقق  بالعمل  معا 

التصوير  هواة  بنادي  مرصيات  مسابقة  املتحدة، 

الفوتوغرايف،  شهادة خربة ىف مجال التصوير الفوتوغراىف 

south western accreditation council معهد  من 

إسـراء عبد الخالق صالح
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فنية 2018، مصـور  تربية  بكالوريوس   ،1995 مواليد 

فوتوغرافـي، شارك مبعرض سفارة دولة رصبيا 2016، 

املعارض بكلية التـربية الفنية وساقية عبد املنعم الصـاوي .

أميــــر محسـن فـاضــل
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جامعة  بالفن  تثقيف  فنية-قسم  تربية  بكالوريوس 

حلوان 2012، عضو بنقابة الفنانني التشكيليني، شاركت 

يف معرض photo creators الدويل باإلسكندرية 2014، 

املهرجان الدويل للتصوير XPOSURE بالشارقة 2017، 

الثاىن  العرب  التشكيليني  الفنانيـن  بصامت  ملتقى 

بأتيليه القاهرة 2012، صالون النيل، صالون الشباب، 

صالون القاهرة، مسابقة الشباب للفنون البرصية مبركز 

الحرية لإلبداع باإلسكندرية 2017، مهرجان ضـي للشباب 

العريب، أقامت معرض خاص بساقيـة الصـاوي 2010 .

إنجي طلعت عبد الجواد
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حلوان،  جرافيك-جامعة  جميلة-قسم  فنون  دكتوراه 

شاركت يف العديد من املعارض املحلية والدولية منها: 

بالعراق  بالكوفـة  برومـا، معرض  العامل  معرض صورة 

فوتوغرايف، معرض باملغرب فوتوغرايف، معرض بفنلندا، 

مسابقة الشارقة الدولية فوتوغرايف، معرض ال للحرب 

نعم للسالم بالعراق، مهرجان املغرب للتصوير اللييل، 

املركز األول يف  بالكويت،  بلدي  معرض مصورات من 

املنتدى العريب للمياه فوتوغرايف ، املركز األول مسابقة 

ناشيونال  مسابقة  يف  الثـاين  املركز  همسة،  مجلة 

جائزة  ثالث،  مركز  بديب  النخيل  مسابقة  جيوغرايف، 

مبلتقى ثقافات عبـر املتوسط بتـونس.

إميان عبد الباقـي محمد
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طالبة بالفرقة الثالثة مبرحلة  الثانوية العامة مبدرسة 

نوتردام ديزابوتر بالزيتون ، شاركت يف مسابقه للرسم 

الفوتوغرايف  والتصوير  الرسم  تهـوى   ،2010 بفرنسا 

البالية  بعروض  بالية  كراقصة  تشارك  البالية،  ورقص 

عىل مسـرح دار األوبـرا املصـرية.

بربــارا رميــون صمـوئيـل

141



تصوير،   -اإلسكندرية-شعبة  جميلة  فنون  بكالوريوس 

امليـديا  فنون  يف  الفنية  الورش  من  العديد  يف  شارك 

والفوتوغرافيا، ورشة إحياء التـراث السكنـدري.

جـورج فـرنسيس لـويس
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حكومية،  بوظيفة  يعمل  املنصورة،   1985 مواليد 

منذ  ميارسـه  بدأ  الذي  الفوتوغرايف  التصوير  هوايته 

  ، أكثـر من ثالثة أعوام، شارك يف صالون الشباب 2017

تم اختيار صـورة لـه يف مسابقة نيكون كمركز ثالث 

من أحسن 100 صورة الندسكيب يف الشـرق األوسـط. 

خـالـــد سليمـان سعيــد
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بدأت التصوير الفوتوغرايف 2009، متخصصة يف تصوير 

البورتريه والتصوير املفاهيمي، شاركت يف العديـد من 

املعارض الجامعية الدولية، نالت 20 جائزة دولية منها 

ناشيونـال   ،  2012 العـربية  للصـورة  الشارقة  جائزة 

جيوغرافيك أبو ظبـي 2012.

ريهـام مصطفى درويـش
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مواليد 1996، بكالوريوس فنون جميلة-جامعة حلوان،  

فنـانة تشكيليـة وبصـرية. 

شـــدو محمـد إبـراهيــم
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 ،5 إبداع  العامرة، شارك يف معرض  الجميلة-قسم  الفنون  بكلية  مواليد 1997، طالب 

معرض الفنون الجميلة باملنيا 2016، معرض اإلبداع العريب 2017، امللتقى الدويل للفنون 

التشكيلية 2018، تم عرض أعامله يف العديد من الدول مثل لبنان والسعودية،  تم نشـر 

أعمـاله يف العديد من مجالت ناشيونال جيوغرافيك، تم تصنيفه واحـد من أفضل 20 

مصورًا يف الوطـن العربـي 2018 . عبد الرحمن ياسـر فـودة

146



جميلة-جامعة  فنون  بكـالوريوس   ،1992 مـواليد 

الفنية  املعارض  من  العديد  يف  شارك  اإلسكندرية، 

واملحليـة والدوليـة، لديه العديد من املقتنيات لـدى 

األفـراد واملؤسسـات .

عمــرو شحـاتـة محمـــد
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شمس،   عني  جامعة  سياحي-  إرشاد  آداب،  ليسـانس 

داخل  واملعـارض  املسابقات  من  العـديد  يف  شارك 

وخـارج مصـر.

محمــد حزيـــن أحمــد
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التصوير  قسم   -  2016 جميلة  فنون  بكالوريوس 

الزيتي، شاركت يف معسكر الفن التابع لوزارة الشباب 

أسـوان،  الجديد،  الوادى  محافظات  يف  والرياضة 

أسيـوط، سيـوه، اإلسكندريـة، السويـس.

منــــى حســن حنفــــي
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فنانة  جميلة،  فنون  بكالوريوس   ،1984 مواليد 

تشكيلية ومصورة فوتوغرافية، عضو نقابة التشكيليني، 

عضو اتحاد مصـوري العرب مصـر، شاركت يف العديد 

العديد  والدولية،  املحلية  واملهرجانات  املعارض  من 

التصوير  مجـايل  يف  التقدير  وشهادات  الجوائز  من 

هيئة  لدى  مقتنيات  لها  الجرافيك،  وفن  الفوتوغرايف 

قصور الثقافة، مكتبة اإلسكنـدريـة، لدى األفـراد.

نــدى محمـد محـــروس
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مصـورة حـرة، هاوية للتصوير التجريدي، شاركت يف 

معرض صورة مصـري، معرض مجموعة هيا نتعلم فن 

عدسة  معـرض  والثالث،  الثاين  الفوتوغرايف  التصوير 

معرض  اآلثار،  وزارة  برعاية  اإلسالمي  الفن  متحف 

الثقافية،  أمـاكن وتراث برعاية الهيئة العامة للتنمية 

معرض ومسابقة  ترايث 3 برعاية وزارة الثقافة، جـائزة 

تكريم عملها من أفضل عشـر أعامل مميزة يف الدورة 

الثانية من معرض مصوري األقليم برعاية وزارة الثقافة .

هـــدى محمـــد عراقــي
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مهندسة  جميلة،  فنون  بكالوريوس   ،1984 مـواليد 

معـرض  يف  شاركت  املصـرية،  األوبـرا  بدار  ديكور 

ماليزيـا  يف  رمضـان  روح  معرض  ديب،  يف  قواريـر 

مبتحف الفن اإلسالمي، صالون الشباب، صالون النيل 

السابع والثامن للتصوير الضـويئ، الجائزة التشجيعية 

بصالون الشباب 27، الوشاح البـرونزي يف جائزة وليد 

الطالئع  تصوير ضويئ معرض  الخطيب 2018، جائزة 

الحادي والخمسني، جائزة تصويـر ضـويئ يف مسابقة 

مصـر جميلة.

هنــــــــــد وهـــــــدان
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أميـــر محمـــــد سبــــع

أميـــرة جمـــال محمـــد

حاتـــم عمـــرو فـــاروق

صيـــام حسيــن شعبــان

عــالء شامــــل محمـــود

محمــود أحمـــد البـــارة

محمـــود خالــــد ربيـــع

محمـود مصطفى سليمـان

ياسميــن محمــد جامــع

مجال الفنون الرقمية 
"الكمبيوتر جرافيك"
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 بكالوريوس تربية نوعية قسم فنية جامعة القاهرة ، يعمل يف مجال التصميم الجرافييك، 

يف مجال الرسوم املتحركة والديجيتال أرت .  أمــيـــر مـحـمـد سـبـــع
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 كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة التصميامت 

املطبوعة ، شاركت يف معرض الخطوه األوىل 2 بكلية 

الفنون الجميلة جامعة املنصورة  ، صالون 6×6 الدورة 

13 مزار بقرص ثقافة اإلسامعيلية ، معرض نوار للرسم 

الدورة األوىل التأسيسية بكلية الفنون الجميلة جامعة 

املنصورة ، معرض ناس وتراث .

أمـيـره جـمـال مـحـمـد 
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 بكالوريوس فنون جميلة  قسم عامرة 2018 ، مساعد 

مخرج يف العرض املرسحي الخلطة السحرية للسعادة 

عىل مرسح الهناجر 2016 .

حـاتم عـمــرو فـاروق
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بكالوريوس فنون جميلة قسم رسوم متحركة جامعة 

مصمم   ، جرافيك  مصمم   ، تشكييل  فنان   ، املنيا 

شخصيات كرتونية ، مصمم عالمات تجارية  ، شارك يف 

العديد من املعارض .

صـيـام حـسـني شـعبــان
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 طالب بقسم الفوتوغرافيا والسينام والتليفزيون كلية 

تصوير  يف  شارك   ، حلوان  جامعة  التطبيقية  الفنون 

، مدير تصوير للعديد  الحياة  املسلسل املرصي طعم 

ملح   ، املجذوب   ، استئصال  مثل  القصرية  األفالم  من 

الدورة  السيناميئ  الجونة  مهرجان  يف  شارك   ، وسكر 

السابقة بفيلمه القصري املجذوب . 

عـالء شـامـل مـحـمـود 
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باألكادميية  العامرة  بقسم  الرابعة  بالفرقة  طالب 

البحرية ، يعمل كمصور لألزياء ، مهتم بتصوير الشارع 

من  العديد  يف  شارك   ، واألشخاص  اليومية  والحياة 

املعارض الجامعية .

مـحـمـود أحـمـد الـبارة 
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 ،  28  ,27 الشباب  صالون  يف  شارك   ،  1999 مواليد   

جائزة   ، العريب  للشباب  والثاين  األول  يض  مهرجان 

صالون الشباب 27 كمبيوتر جرافيك 2016.

مـحـمـود خــالـد ربـيـع 
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طالب بكلية التجارة جامعة اإلسكندرية ، بدأ منذ أربع سنوات تعلم تصميم الجرافيك 

والرسم تعلياًم ذاتًيا عن طريق املامرسة املستمرة  ومطالعة الفيديوهات والكتب واملقاالت 

محمود مصطفى سليـامناملوجودة عىل اإلنرتنت ، قام بتصميم أغلفة كتب ، ملصقات أفالم قصرية وفرق غنائية .
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 مواليد 1988 ،  مدرس مساعد  بكلية الفنون التطبيقية 

جامعة حلوان ،  شاركت بالعديد من املعارض منها : 

صالون أبيض وأسود الدورة الرابعة ، صالون الشباب 

الدوىل  الجنوب  صالون   ، الفنون  بقرص  الـ26،27  

الثالث  معرض الطالئع الدورة 53،54 ، امللتقى الدويل 

األول ، صالون القاهرة 56 ، كام حصلت عىل عدد من 

الدوىل  الجنوب  بصالون  التصوير  منها جائزة  الجوائز 

الثالث 2015 ،جائزة رشفية مبعرض الطالئع  الـ54 عام 

2014، لها العديد من املقتنيات داخل مرص وخارجها . 

ياسميــــن محمد جامع
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أحمـــد إبراهيـــم هــالل

إســــراء عبــــد النبـــــي

السيــد عرفـــات السيـــد

أمانـــي علــــي موســـى 

أميـــرة سعــــد محمــــد

إميـــان حسيــن مصطفى

بسمـة بركــات أبـو بكـــر

روضــة نـور الديـن علــي

ســارة فتحــي فتـح اللــه

محمـــد رمضــان حســن

مصطفـــى طــه محمــــد مجال الجــرافيـــك
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باحث   ، دمياط  جامعة  تطبيقية  فنون  بكالوريوس 

مبرحلة املاجستري، شارك يف عدة معارض منها : صالون 

الشارقة  مهرجان   ، باألقرص  الخامس  الدويل  الجنوب 

الدورة الرابعة ، صالون الشباب الـ 28 ، معرض أجندة  

2018 ، ملتقى األقرص الدويل  للفنون البرصية 2018، 

مهرجان ىض 2.

أحــمد إبـراهيـم هـــالل
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إســـــراء عـبــد الـنـبــي

بكالوريوس فنون جميلة جامعة حلوان قسم جرافيك ، 

دبلومة تصميم جرافيك ، دورة تدريبية ىف التصميم ىف 

نقاشني جرافيك ، تدريب صيفي بوزارة اآلثار، شاركت 

مبعرض جامعى لنتاج التدريب و الحصول عىل شهادة 

معرض   : منها  جامعية  معارض  ىف  شاركت   ، تقدير 

بكلية الفنون الجميلة باألقرص 2014 ، ملتقي إبداعات 

املرأة املرصيه 2017 ، مهرجان ضـي 2018 .
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السيــد عـرفـات الـسيـد

أتيليه  ، شارك مبعرض شخيص جالريى   مواليد 1990 

القاهرة 2011 ، شارك يف صالون الشباب الـ 22 ، 23 . 
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التصميم  الجرافيك  قسم  جميلة  فنون  بكالوريوس 

املطبوع 2013 ، شاركت بالعديد من الفاعليات الفنية 

مبرص وخارجها ، معرض أول مرة  مبكتبة األسكندرية 

2018 ، صالون الشباب 2014 ، 2015 ، 2017 .

أمــــاين عــىل مــوســى
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 مواليد 1988 ، ماجستري فنون جميلة جامعة حلوان 

عىل  للرسم  األول  الربلس  ملتقى  ىف  شاركت   ،  2013

الحوائط 2014، معرض مراسم سيوة مبتحف محمود 

 ، الفنون  محبى  بجمعية  الطالئع  معرض   ، مختار 

محبي  بجميعة  الفنان  كتاب  ورشة   ، الشباب  صالون 

جائزة   ، العامل  صورة  معرض   ،  2018 الجميلة  الفنون 

فاطمة رفعت مبعرض الطالئع ، الجائزة الكربى  مبعرض 

الطالئع، جائزة بدر الدين أبو غازى مبعرض الطالئع ، 

جائزة صالون الشباب الـ23، منحة املركز الثقايف الكورى 

التبادل الفني بني دولتي مرص وكوريا الجنوبية 2015

أمـيـرة ســعــد مـحمـد
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 ، التفرغ  منحة   ،2011 جميلة  فنون  بكالوريوس   

شاركت ىف العديد من املعارض منها : صالون الشباب 

مركز  املرصية  مرييل  السيدة  فردي  معرض   ،  27 الـ 

أوزيريس للخدمات الثقافية والتدريب ، مهرجان يض 

األول للشباب قاعة يض ، معرض فردي الذبابة الذهبية 

الخامسية مركز سعد زغلول الثقايف ، متحف بيت األمة  

ثورة  ، معرض  الفنون  القومي قرص  الجرافيك  معرض 

25 يناير أملانيا همبورج ، امليدالية الذهبية يف صالون 

يف  املرصية  السفارة  لدى  مقتنيات  لها   ،  56 القاهره 

أملانيا  ، لدى األفراد .                   

إميـان حسـني مصـطفى
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مواليد 1989، مدرس مساعد بكلية الفنون والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة 
للشباب  يض  مهرجان  والعرشين،  الثاين  الدويل  فيالدلفيا  مؤمتر  يف  شاركت  واآلداب، 
الجرافيك  فن  مونوكروم،  معرض   ،58 لصالون  املصاحبة  الفنية  الورش  معرض  العريب، 
القومي الدورة الرابعة، مراسم سيوة، صالون الجنوب الثالث الدويل، صالون الشباب 
25، لوحة لكل بيت، املعرض العام للفنون التشكيلية، معرض بقناة النيل الثقافية، ورشة 
كتاب الفنان املصاحبة لفاعليات صالون القاهرة 58, ورشة جرافيك بصالون الشباب27. بـسمـة بـركات أبـو بـكر
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مواليد 1990، بكالوريوس فنون جميلة 2013، شاركت يف العديد من املعارض الفنية 

معرض   ، اإلسكندرية  مبكتبة  مرة  أول  معرض  أجندة،  معرض   ، الشباب  صالون  منها 

صالون الجنوب الدويل باألقرص، معرض القصبيب السعودية، حصلت عىل الجائزة األوىل 

الجائزة   ،25،27 الدورة  بنكالسيا  اقتناء  جائزة   ،  26 الشباب  صالون  مبعرض  جرافيك 

روضــة نـورالـدين عـىلالكربى مبعرض الشباب مبركز الحرية ، لها مقتنيات بالسعودية.
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قسم  جميلة  فنون  بكالوريوس   ،  1993 مواليد   

بقاعة  معرض  ىف  شاركت   ، حلوان  جامعة  جرافيك 

روز  مجلة  ىف  ورشة  لنتاج  دروب  قاعة   ، بيكاسو 

إنجي  الفنانة  عن  مستوحاه  معرض  اليوسف، 

أفالطون ىف قرص األمري طاز ، صالون أبيض و أسود ، 

الثاين ،  ملتقى إبداعات املرأة املرصية، مهرجان يض 

مسابقة الفنون البرصية باألسكندرية .

ســارة فتحـى فتـح اللـه
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 مواليد 1985 ، فنان تشكييل ، مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة ، شارك يف الحركة 

الفنية  الفعاليات  من  العديد  يف  وساهم   ، بالكلية  التحق  أن  منذ  التشكيلية يف مرص 

والتشكيلية من مسابقات ومعارض وورش عمل محلًيا ودولًيا يف مجاالت الطباعة الفنية 

 ، الجرافيك  البحثية يف مجال  الفنية   املشاريع  ،  شارك يف بعض  والكاريكاتري  والرسم 

الطباعة يف العديد من الجامعات منها ، جامعة نورث الينويز ، جامعة نيو ميكسيكو ، 

جامعة يف يس يو قطر ، جامعة األمريكية يف ديب ، جامعة لنكولن نرباسكا  ، الجائزة الكربى 

يف معرض الطباعة الدويلsips 2015 ، الجائزة االوىل للجرافيك صالون الشباب 2016 ، 

له مقتنيات يف عديد من متاحف ومعارض الفن التشكييل منها : مكتبة اإلسكندرية ، 

قطر ، الربتغال ، بولندا ، مقدونيا  ، الواليات املتحدة األمريكية .

مـحـمـد رمـضان حسن
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مواليد 1996 ،  طالب بكلية الفنون الجميلة جامعة 

املنيا قسم الجرافيك شعبة تصميم مطبوع ،  الجائزة 

األسكندرية  آتيليه  بصالون  الحفر  مجال  يف  األوىل 

الحادي والعرشين 2017 ،  مشاركة بعمل  كتاب فنان 

بينايل  طوكيو   ، بإيطاليا 2017  للفنون  باري  بجامعة 

الدويل للحفر القطع الصغرية 2018 ، معرض الطالئع 

بعمل  وصل  حفر بارز 2018 .

مـصـطـفى طـه مـحـمد
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إســـراء السيـــد النجـــار

أيـــــــة عبـــــد املنعـــم

حســــــــــام الســــــواح

شـــــــــــروق هـــــــالل

عاليــــــــا بسيونــــــــي

ماجـي مجـدي عبد األحـد

محمـــد خالــــد عمــران

محمـــد سعيـــد حســـن

محمـد عيـــد أحمــد عىل

محمود احمد عبد العظيم

منــة اللـه أشــرف محمـد

نرسيــــــــن ممــــــدوح

وئــــام سعيـــــد أحمـــد

ياسميــن حسيـن حسنـي

يحيى محمـد عبدالرحمـن  مجال التجهيز فىالفراغ    
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مواليد اإلسكندرية 1990، درست الحفر والطباعة الفنية 
بكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية، شاركت يف 
 : منها  مرص  داخل  والفعاليات  املعارض  من  العديد 
بينايل  اإلسكندرية،  مبكتبة  مرة  وأول  أجندة  معرض 
اإلسكندرية الدويل للحفر الصغري 2015، بينايل الفنانني 
الشباب لدول البحر املتوسط وأوروبا BJCEM ميالنو 
 ،2016 القومي  الجرافيك  فن  معرض   ،2015 إيطاليا 
  MCBA معرض جامعي يف مركز مينيسوتا لفن الكتاب
أمريكا 2016، معرض نور الشكل بقرص الفنون 2017، 
باإلسكندرية  ثاليث مبتحف حسني صبحي  ُبعد  معرض 
 ،2013 الشارقة  بينايل  يف  فنان  مساعد  منحة   ،  2017
جائزة تشجيعية من صالون الشباب 2014، لها مقتنيات 
لدى البنك التجاري الدويل CIB ، مكتبه اإلسكندرية، 

.MCBA مركز مينيسوتا لفن الكتاب

إســراء الـسيــد الـنجـار
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مواليد 1996، الفرقة الثالثة  بكلية فنون جميلة 

قسم الرسم والتصوير ، شاركت ىف صالون الشباب 

الجزيرة   للشباب  مركز  ، 28، مهرجان ىض   27

جالريى  جوتة،  مركز   ، القاهرة  أتيليه   ، ،األوبرا 

ملسات ، النادى األهىل ،الصيد ، جريدة األهرام، 

املركز الثاىن ىف مسابقة الفنون لجامعة حلوان .

أيــــة عـبـــد الــمنـعـم 
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باب  بربنامج  التحق   ، فنية 2007  تربية  بكالوريوس   

بالفسطاط،  التقليدية  الحرف  مبركز  جميل  رزق 

 ،  2014 التقليدية  والحرف  الفنون  دبلوم  القاهرة، 

والفيديو  الرسم  خاصة  املتعددة  الوسائط  يستخدم 

أفكار  تعكس  إبداعية  كوسيلة  الفن  ويتخذ  الكتابة 

التقاليد  وتحليل  القيمية  والنظم  الحياة  وأمناط 

داخل  الثقافية  املظاهر  من  وغريها  واملعتقدات 

املجتمعات والجامعات،  شارك يف عدة عروض جامعية 

محلية ودولية، وحصل عىل بعض الجوائز واملنح.

حـــســام الـســــــــواح 
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معيدة بكلية الفنون الجميلة قسم النحت امليداين بجامعة حلوان ، شاركت يف 2018معرض 

بجالريي Magdoub design studio ، 2017 ورشة سيمبوزيوم  األثنى عرشة   األرواح 

 Sculpture أسوان ، 2017 معرض بداخل إحدى البوابات مبركز سعد زغلول ، 2016 معرض

now  بدرب 1718 ، 2016 معرض Mobili te tat ta ty'  مبؤسسة APCD  بسويرسا ، 

شــــــــروق هــــــــالل2015 معرض قردة الحكمة بدرب 1718، 2014 معرض تراسينا  باألسكندرية .
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 مواليد 1991، بكالوريوس فنون جميلة جامعة حلوان قسم الجرافيك 2014، شاركت 

يف العديد من املعارض منها : معرض مفقود - موجود .. أزيل بحديقة أطفال الزمالك 

فنان  كتاب  معرض   ،  2017 إيطاليا   IUAV بجامعة  لسوريا  سكتش  معرض   ،  2018

ومينيسوتا  األسكندرية  مبكتبة  تم عرضه  الذي    Dialogues: Egypt - Minnesota

2016 ، معرض شبابيك البنات بجالريي أوبنتو 2015، معرض مبركز دوم الثقاىف 2014، 

الهندية  بالسفارة  املنسقة  الفنية  املسابقات  من  مجموعة   ،  2014 الشارقة  مسابقة 

بالقاهرة، املركز األول مبسابقة جامعة حلوان يف الرسم.

بــسيــونــي عــــاليـــا 
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مواليد القاهرة 1991، بكالوريوس الفنون الجميلة قسم النحت 2014، منحة دراسية 

جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  معيدة  املعارص،  الفن  لدراسة  أشهر  ستة  ملدة  لفرنسا 

حلوان، شاركت ىف معرض جامعى بفرنسا 2014، ورشة سمبوزيوم أسوان الدوىل 2015، 

سمبوزيوم الفطيم للنحت التابع ملول مرص مبدينة 6 أكتوبر 2016، صالون الشباب 27 

لـ 2016 ، سمبوزيوم النحت الدويل الرابع مبدينتي 2017، معرض جائزة آدم حنني لفن 

النحت دورته الثانية 2018،  جائزة الشهيد زياد بكري، منحة دراسية لفرنسا ملدة ستة 

أشهر لدراسة الفن املعارص.

ماجى مجدى عبد األحد 
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مواليد القاهرة 1989، بكالوريوس فنون جميلة  شعبة 

يف  ماجستري   ،2010 حلوان  جامعة  الجداري  التصوير 

 ،  2015 املعشق  الزجاج  تخصص  الجداري  التصوير 

مدرس مساعد يف كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، 

شارك يف العديد من املعارض املحلية٠

عـمـران مـحـمـد خـالد 
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 مواليد البحر األحمر الغردقة 1996، طالب بكلية الفنون الجميلة باألقرص قسم النحت، 

شاركت ىف بعض املعارض الفنية منها : يناير ثورة شعب حاصل عىل جائزة تشجيعية 

مسابقات قرص الثقافة األقرص والغردقة ، معرض الــ CIB ،إبداع 5 ، إبداع 6 ،صالون 

مـحـمد ســعيـد حـسـن الجنوب الدوىل 2016 ، مسابقة أسبوع الجامعات ، صالون الشباب 2017 ٠
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مواليد 1988 ، بكالوريوس فنون جميلة حلوان 2010، مدرس مساعد بقسم جرافيك بكلية 

الفنون الجميلة القاهرة ، شارك ىف العديد من الفعاليات الفنية الدولية واملحلية منها : 

مهرجان يض للشباب العرىب األول 2016 والثاين 2018 ، صالون الشباب24 ،25 ،26،27، 

28، معرض الطالئع 55،54،53،52, 51، بجمعية محبي الفنون الجميلة ، معرض مرصى 

100×100باألكادميية املرصية بروما 2011، معرض القطع الصغرية بساقية الصاوى 2011.  مـحـمــد عـيــد أحـمـد 
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 مواليد 1995 ، فنان معارص ، مهتم بالفن املعارص يف 

مجال التجهيز يف الفراغ ، مهتم بقضايا البيئة وحقوق 

 ، اللواء  أرت  جالريي  يف  معرض  يف  شارك   ، الطفل 

شارك يف العديد من الورش الفنية والتقنية ، الجائزة 

التشجيعية يف بينايل استوراكه.

محمود أحمد عبدالعظيم
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 مواليد 1993 ، بكالوريوس فنون تطبيقيه 2017 ، شاركت يف معرض بيهانس 2015 ، 

معرض نارشون ، معرض املنتدى العريب للمياه العربية ، صالون الشباب 2016. منة اللـه أشـرف محمـد 
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بكالوريوس فنون جميلة 2010 ، دبلومة الدراسات العليا يف مجال إخراج الرسوم املتحركة 

من املعهد العايل للسينام 2013، شاركت يف العديد من املعارض الجامعية منها: بلد البنات 

، معرض   22،  24، الشباب 28  ، صالون  أبيض  ينزف 1:3 ،صالون أسود  ومكتب نعيمة 

انكتوبر يف فعالية األسبوع الثاين للكوميكس يف مرص ، مهرجان اندبيديا يف جنوب إفريقيا، 

الجائزة األوىل يف اإلبداع التجريبي من امللتقى الدويل للرسوم املتحركة ، الجائزة األوىل يف 

مهرجان الفرسان للرسوم املتحركة يف العمل التجريبي ، جائزة لجنة التحكيم الخاصة يف 

مهرجان ، جائزة محمد عبلة للرسوم املتحركة ، جائزة الصالون يف مجال الكمبيوتر جرافيك.

نـســـريــــن ممــــدوح
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الفني  النقد  ىف  ماجستري   ، فنية  تربية  بكالوريوس   

: معرض  منها  املعارض  العديد من  2018، شاركت ىف 

صالون الرسم أبيض وأسود الثاين مبركز الجزيرة 2010، 

معرض   ،2010 هاوس  بالتاون  ظيل  إال  الشئ  معرض 

مابني األقواس ىف مركز الصورة املعارصة 2012 ، صالون 

الشباب دورات 22 ،25، 27 ، معرض فوتو كايرو النسخة 

إبداعات  معرض   ، زغلول 2016  مبركز سعد  السادسة 

املرأة املرصية 2017 ، بوداكست صويت بعنوان كل شئ  

ىف نفس الوقت 2018 مبركز الصورة املعارصة .

أحــمــد وئــام سـعيـد 
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كلية   - الدكتوراه  مبرحلة  باحثة   ،  1989 جده  مواليد 

الرتبية الفنية جامعه حلوان ، شاركت يف تنظيم الورش 

باملسابقة،  واملشاركة   24 الشباب  لصالون  املصاحبة 

مهرجان يض العريب األول 2016 ، صالون الشباب 26، 

الثالثة مبركز  أبيض وأسود يف دورته  ، 28  صالون   27

ملعرض  التنفيذي  القوميسري   ،  2017 للفنون  الجزيرة 

املرصية  األوبرا  بدار  الشباب  لصالون  الفيض  اليوبيل 

،القوميسري التنفيذي ملعرض اثنني يف اثنني بقرص الفنون 

دار األوبرا املرصية ، الجائزه الثالثة ورشة حقوق اإلنسان 

بكلية الرتبيه الفنية ، جائزة صالون الشباب 25 . 

يـاسـمني حـسني حسـنى
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طالب بكلية تربية فنية جامعة حلوان ، شارك يف معرض فردي ملكة عىل األرض بقاعه 

الشهيد أحمد بسيوين بكلية الرتبية الفنية 2017 ، معرض ثنايئ 4  سنني تربية فنية بكليه 

الرتبيه الفنيه قاعه الشهيد احمد بسيوين 2017 ، صالون الربيع بساقيه الصاوي 2016 .  يحيى محمد عبد الرحمن
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علـــي رشـــــــدي علـــي

مصطفــى محمـود عامـــر

مجال الميديا
 "الفيديو آرت"
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بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير 2016 ، معيد بالكلية بقسم التصوير 2017 ، 

شارك يف صالون الشباب 25 ، فعاليات مهرجان كان السيناميئ الدويل بفرنسا  2018 

يف مجال الفيديو واألفالم القصرية ، مسابقةshort mega doc بباريس بفرنسا 2018 . عــــيل رشــــدي عــــيل
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مواليد 1996 ، بكالوريوس فنون تطبيقية قسم النحت 

والتشكيل املعامرى جامعة حلوان ، شارك يف معرض 

يف  تجهيز  معرض   ،  48 القاهرة  صالون  ورشة  نتائج 

سمبوزيوم   ،  2018 التطبيقية  الفنون  بكلية  الفراغ 

دمياط األول2017.

عـامر محمود  مـصطفى 
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سمــــــــاح حمــــــــدى

عبيــــــــــر فــــــــــوزي

مجال الميديا
"الفنون التفاعلية"  
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ماجستري   ،  2009 املرسح  وأزياء  ديكور  بكالوريوس   

من  عدد  لها    ،  2016 حلوان  جامعة  األداء  فن  يف 

العروض األدائية التي القت جدل وشهرة واسعة منها 

هل لديكم رغبات أخرى 2014، القفص 2015 ، كرباج 

منها   الجامعية  املعارض  من  عدد  يف  شاركت   ،2016

صالون الشباب 22 ، 25 ، 26 .

حـــمـــدي  سـمــــاح 
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الرتبية  بكلية  معيدة   ،  2014 فنية  تربية  بكالوريوس 
الفنية قسم الرسم والتصوير ، شاركت يف العديد من 
 Bad Video املعارض املحلية والدولية منها مهرجان
الشباب  يض  ومسابقة  معرض  روسيا،  الفيديو  لفن 
ورش  نتاج  معرض   ،  58 الطالئع  مسابقة   ، العريب2 
مهرجان   ،  28 الشباب  صالون   ،  58 القاهرة  صالون 
كايروغرايف بدرب 1718، معرض خارج اإلطار بجالريي 
 ، الخامس  الدويل  الجنوب  صالون   ، إيست  بيكاسو 
صالون الشباب الدورة 27 ، جائزة مبسابقة يض الدورة 
العمل  جائزة   ،  2018 سيوة  مراسم  منحة   ، الثانية 
التحكيم  لجنة  جائزة   ،  28 الشباب  صالون  الجامعي 
صالون الجنوب الدويل الخامس ، جائزة اقتناء ببينايل 
اإلسامعيلية األول للميكرو آرت، جائزة اقتناء مبعرض 

ومسابقة محمد عبلة للتصوير األويل .

عـــبــيــــر فـــــــــوزي 
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مســابقـة
العمــل الجمــاعـى     

أحمــــد محمـــود سعيـد - عاصــــــــم كمــــــــــال

رحـــاب خالـــد حســــن - زينــــب وليــــد محمـــد

ســـــــــــارة بديـــــــــر - سمــــــــــاء عــــــــــالم
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معيد بكلية الفنون الجميلة قسم التصوير الزيتي  ، شارك ىف عدة معارض فنيه منها : صالون الشباب 27 ، معرض إبداع 

الشارقة ، معرض الفنان حسني البناين ، مهرجان التصوير ، معرض أول مرة مبكتبة اإلسكندرية ، معرض الشباب والرواد يف 

الزمالك ، جائزة الفنان حسني البناين ، جائزة الشارقة يف التصوير الزيتي.

بكالوريوس فنون جميلة قسم ديكور شعبة فنون تعبريية 2017 ، شارك يف مسابقة محمد عبلة لتحريك اللوحات الفنية 

وحصل عىل املركز األول ، مهتم بفنون امليديا والرسوم املتحركة ، قام بعمل عرض عندما يتحدث الضوء بكلية الفنون الجميلة 

. projection mapping باستخدام تقنية الـ

عـاصــم كـمــال حـامـد

 أحـمـد مـحـمـود سـعيد





202

طالبة بكلية الرتبية الفنية الفرقه الخامسة ، شاركت ىف معرض فردي طفولة متجمدة بكلية الرتبية الفنية قاعة الشهيد أحمد 

بسيوين ، معرض ثنايئ 4 سنني تربية فنية  ، مهرجان الربيع بساقية الصاوي ، نغامت طباعية مكتبة القاهرة ، وجوه ونغامت 

بكلية الرتبية الفنية ، معرض الفن والهندسة بكلية الرتبية الفنية ، جائزة اقتناء يف سفارة رصبيا .

 طالبة بكلية الرتبية الفنية بالفرقة الخامسة ، شاركت يف ورشة طباعة مبهرجان الزمالك للفنون ، نغامت طباعية  مبكتبة القاهرة 

الكربى ، نغامت ووجوه تصميم ، أشغال خشب بقاعة الشهيد أحمد بسيوين ، معرض الفن والهندسة بكلية الرتبية الفنية .

رحــاب خــالـد حـســن

زيـنـب وليــــد مـحـمد
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 بكالوريوس فنون جميلة قسم الجرافيك شعبة الرسوم املتحركة وفن الكتاب، أقامت معرًضا فردًيا بعنوان هوية ، شاركت 
األقرص  صالون   ،2018 البرصية  للفنون  الشباب  مسابقة   : منها  والدولية  املحلية  الفنية  والورش  املعارض  من  العديد  يف 
الدويل 2018، صالون الشباب 28، معرض القاهرة الدويل الرابع لالبتكار2017، مسابقة نهر البحر 2010 , 2017، مرشوع 
شامل وجنوب املمول من مكتبة اإلسكندرية واالتحاد األورويب 2015، بينايل الفنون الدويل 2014، ملتقى بصامت الفنانني 
التشكيليني العرب السادس2013، جائزة صالون الشباب الدورة 28 يف الفنون التفاعلية ، جائزة معرض القاهرة الدويل الرابع 

لالبتكار 2017 ، لها مقتنيات لدى أفراد يف مرص ،السعودية ، فلسطني ،األردن ،أملانيا.

العمل داخل  املعارض وورش  بالعديد من  ، شاركت  الفنيةجامعة حلوان  الرتبية  الزخرفية كلية  التصميامت  مدرس بقسم 
مرص وخارجها منها : مسابقة الشباب للفنون البرصية 2018، معرض وورش عمل كايرو ترونيكا2018 ، صالون األقرص الدوىل 
للفنون البرصية 2018 ،  صالون الشباب 2017 الــ 28 ، معرض جامعي بقاعة سفارتا هوسيت استوكهومل السويد 2015 ، 
صالون أبيض وأسود 2017 ، مسابقة ومعرض كوين 2016 ، مرشوع شامل وجنوب املمول من مكتبة اإلسكندرية واالتحاد 
األورويب 2015 ، جائزة الصالون ىف مجال الفنون التفاعلية عن العمل الجامعى ، املركز الرابع يف مجال الفن التشكييل ، لها 

مقتنيات لدى األفراد مبصـر، متحف بينيتون يف إيطاليا ٠

ســـــــارة بــــــديـــــر 

ســــــمـــــــاء عــــــالم





شكر خاص  لفريق العمل بقرص الفنون 

جمع املادة العلمية 

مركز معلومات قرص الفنون 

متابعة املادة العلمية 

منــال علــوي  

مراجعة لغة إنجليزية

 نبيـلة نبيـــل

بسنت سعــد

فاطمة فاروق
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   مراجع لغة عربية

أ. سامح العبــد

أ. مـها حافـــظ 

 تــصـمـيــم املـطبـوعـــــات

م٠ إســـراء  محمـود طـــــه
 اإلشـــــراف الـطبـاعي

أ٠ رجــب الشــرقـــاوي

 أ٠ اسـامعيل عبد الرازق

اإلخـراج الـفنـي للـكتـالـوج

د. سوزان عبد الواحد محمد

د. ســـمـر مـحمــود قـنـاوي
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