




 �أ.د. خالد �سرور 

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

ي سياق دعم قطاع الفنون التشكيلية لفرص الشباب 
ي الغد« خطوة �ف

يُعد »ُملتقى فنا�ف
ف للظهور  ذوي المواهب الواعدة لتقديم أنفسهم، ومساحة مهمة أمام شباب الفنان�ي
سنويًا ضمن الأحداث التشكيلية تسمح بتعريف الجمهور والنقاد عليهم وعىل تجاربهم  
ي تكشف عنها إرهاصات فنية حقيقية، 

ي المستقبل ال�ت
كما يمكن من خاللها التنبؤ بفنا�ف

بتشجيعها ودفعها ستواصل مشوارها واثقة من قدراتها ومؤمنة برسالتها.



 جمدي عثمان

ي 
                         مدير مركز سعد زغلول الثقا�ف

ي إعداد الفنان 
ز الدور الأكاديمي �ف ي الغد« لي�رب

ي »ملتقى فنا�ف
ي عىل التوالي يأ�ت

للعام الثا�ف
والمصمم، إضافة إل التعامل المبا�رش مع نتاج الفنان الذي تم تأهيله وإمداده بالقواعد 
ي مجالت الفنون المختلفة، ومع تنوع الخامات 

ي �ف
ي عليها العمل الف�ف

ي ينب�ف
الأساسية ال�ت

التجريب  كاملة للطالب بعد تخرجه عىل مستوى  الحرية  لتكون  المساعدة،  والأدوات 
ي إطار منهج 

ة العملية بعد التحرر من وطأة العمل �ف ، واكتساب الخ�رب والفعل الجمالي
ي هذه الدورة تعرض كلية الفنون التطبيقية بأقسامها 

ف تحددت مالمحه مسبًقـا، و�ف مع�ي
المختلفة ضمن الملتقى أعمال فنانيها ومصمميها، يؤازرهم أساتذتهم بالعرض تشجيًعا 
ة.. ط الحجم أو السن إل من الخ�رب ي ذاته، ل يش�ت

ي سيد �ف
واتفاًقـا مع فكرة أن العمل الف�ف

ف  ف المجيدين كضيف �رش ف الناس عىل أعمال أحد الفنان�ي ي هذا الملتقى سنضع أع�ي
و�ف

التطبيقية  الفنون  كلية  ي 
�ف السابق  الأستاذ   ، متولي الشوربجي  الراحل  الفنان  للملتقى، 

قسم الزخرفة، والذي فارقنا روًحـا وفًنـا عام 1994.



ف قادر  ي الثمار، ثمار التعب والجهد من أجل خريج مصمم فنان مم�ي
يوم بعد يوم نج�ف

لمشكالت  حلول  إيجاد  ي 
�ف وجوده  ويثبت  العمل،  سوق  ليخدم  بقوة،  المنافسة  عىل 

عىل  الموزعة  الدراسية  مجالتها  بتنوع  التطبيقية  الفنون  كلية  ف  تتم�ي حيث  الصناعة، 
، وها نحن نحتفل اليوم بخريجي الفنون التطبيقية دفعة  أقسام الكلية الأربعة ع�رش
ي الفنون  

(، أحد فنا�ف ) الشوربجي متولي عام 2018 م .. تحت مظلة الفنان الراحل الكب�ي
ين..  ف التطبيقية المم�ي

التطبيقية  الفنون  كلية  الأجيال من  ي  أساتذتنا، ومر�رب يسعدنا مشاركة  بالجميل  وعرفانـًا 
ي محيط مكان 

ى �ف وعات التخرج، ل�ف اف عىل م�رش �رش ي الإ
والذين ساهموا بمجهودهم �ف

واحد نتاج أعمال الأستاذ الفنان الُمعلم والطالب الفنان الُمتعلم.

�أ.د/ مي�سون قطب

عميد كلية الفنون التطبيقية



أ.د/ هــــــدي رجـــــــب
ف إســـــراء يحــ�ي ياســــ�ي

ســمر محمد أبو السعـود

طباعة المنسوجات 
والطباعة والتجهيز

أ.م.د/ دعـاء أحمد خليـل 
هـــدى أحمـــد جعفــــر

آيــــة خالـــــد السيـــــد
ماسيـــــــــة فكـــــــــري
أ.م.د/ إيمان فتحي أنيس

6



7



الزجــاج
سلمــــي أحمـــــــد فتحـــــي
نـــــدا محمــــــد محمــــــود
نـــدى حسـام الديـن شوقـي
أ.م.د/ ريهام محمد بهاء الدين
أ.م.د/ هاجـــر سعيـــد أحمــد
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المالبس الجاهزة
نــــــــدى طـــــــارق

ســــــــــارة سيـــــــد 

 منـــــة هللا محمـــود

د/ عمــــرو حسونــــة

م.م/ كريمان عىلي بيك
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إســـــــــــراء عمـــــــــادالزخـرفــة
آيــــة سويـــف درديـــــر
ســـــــــــارة عـــــــــادل
أ.د/ أبوبكر صالح النواوي
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الغزل والنسيج 
والتريكو

مارتينــــــــــا نبيـــــــــــل 
يمــ�ف عبـــــد المهيمــــن
م.م/ مروة مصطفى قطب
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الحلــي
ي أ.د/ سلـوى عبدالنـ�رب

إسـراء حسـام هاشم

همســة محمـد طــه
مـروة خالــد هاشــم
منة هللا محمد عمران
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محمد عالء الدين إسماعيل
بسنـــت فقــــي محمـــود

الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

ي
عبد الرحمـن حمدي اللي�رش

أ.م.د/ مـــــروة خفاجـــي

14



الخــزف

منـة هللا سـليمــان 
هاجــــر صابــــــر

نريمـــان سامــــي
أ.م.د/ عال حمدي
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تصميم وإخراج

د. سمــر قنــاوي

مراجعة لغوية

مهــــــا حافــــظ
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