




فاروق حسنـي
وزير الثقافة

يأتى صالون النيل للتصوير الضوئى ممثالً ألحد أوجه اإلبداع البصرى، مبا أوجده من حلول بصرية وجمالية دائمة التجديد بفعل كل 
املتغيرات احمليطة، فهو الفن الراصد واملوثق ملرادفات احلياة بشتى ألوانها عبر األزمان املتعاقبة. وظلت مصر دائًما صاحبة باٍع طويٍل فى 
مجال ) التصوير الضوئى ( حيث أثرت ساحة الفن بالعديد من الرموز املتميزة من أصحاب الريادة فى هذا اجملال .. ومازال الشباب يؤكدون 

على هذا التواصل برؤى عصريٍة جديرٍة بكل اإلعجاب والتقدير . 



محسن شعـالن
رئيس قطـاع الفنـون التشكيليـة

الصورة  أهمية  على  يؤكد  فهو  السابعة  دورته  فى  الضوئى  للتصوير  النيل  صالون  التشكيلية  الفنون  قطاع  يستقبل  حينما 
الفوتوغرافية وتوغلها فى جوانب عديدة تستقبلها العني فى مختلف جوانب احلياة من الشارع والطرق واملبانى واإلعالنات وشاشات 
التليفزيون مرورًا مبا أضافته التكنولوجيا املعاصرة آلالت التصوير والتى أصبحت عاملًا متكاماًل من اإلمكانيات وشهدت تطورًا مذهالً 
فاتسعت مفاهيم فلسفية »للقطة الفوتوغرافية« وأصبحت الرؤى أكثر اتساًعا لتعبر كافة احلدود وتخترق حاالت الثبات املرئى إلى 
حاالت أخرى أكثر تدفًقا ودفًئا تكسوها وجهات نظر متنافسة سعيًّا لتفرد إبداعى يضيف اجلديد دائًما إلى هذا اجملال. وتستقبل قاعتى 
مركز محمود مختار الثقافى .. »نهضة مصر«.. »وإيزيس« الفنانني املشاركني بأعمالهم بكل التقدير والترحاب ، متمنني لهم دوام 

التألق واالستمرارية .



        بتوفيق من اهلل تعالى يتم افتتاح الدورة السابعة لصالون النيل للتصوير الضوئي في عهد األخ العزيز  الفنان / محسن شعـالن 
الفنية  احلركة  وتدعيم  نشر  في  الرائد  الصالون  لدور  واستكمااًل   ، والتشجيع  الدعم  له  شاكرين  التشكيلية  الفنون  قطاع  رئيس 
الفوتوغرافية في مصرنا احلبيبة فإن شعار الصالون هذه الدورة هو هذا الشعار الرومانسي الذي يدل على فلسفة وروح هذا الفن 
اجلميل وهو ) سحر الضوء ( مما يجعلنا نشاهد بأعيننا الرؤية الساحرة الرائعة وهي الضوء الذي يرسم الصورة الضوئية لتقدم لنا بعًدا 
رائًعا جديًدا في الواقع ال يراه إال مصور لديه املوهبة ومنحه اهلل تلك املنحة الربانية التي جتعله يري إبداع اخلالق ويبرزه في صورة ضوئية 

توضح عظمة اخللق وثراء احلياة حولنا .
ولقد مر الصالون بثالث مراحل فنية حسب خطة اللجنة الدائمة بداية من الدورة الرابعة حتى اآلن وكانت املرحلة األولى تعتمد على 
تشجيع وجذب أكبر عدد من املصورين للعرض في الصالون تشجيًعا لهم لإلنضمام للحركة الفنية الفوتوغرافية وتنوعت في هذه 
املرحلة كافة فروع الصورة الفوتوغرافية حسب املوضوع ، لذا كان للموضوع األولوية على الشكل مما كان له أثرًا سلبيًّا إلى حد ما على 

املستوى الفني للصورة .
وفي املرحلة الثانية حاولت اللجنة أن تؤكد في الصالون أهمية الشكل فى بناء الصورة الفوتوغرافية ، لذا لم يكن هناك تخصيص 

ملوضوع ما ، بل كانت الرؤية التشكيلية للصورة هي األساس مما كان له أثر في ارتفاع املستوى الفني للصورة الفوتوغرافية  .
وفي املرحلة الثالثة كانت اخلطوه األرقى واألعلى للرؤية الفنية الفوتوغرافية حيث أكدت اللجنة الدائمة للصالون على أهمية التشكيل 
الضوئي في الصورة مما يرسخ قيمة الضوء كرؤية تعبيرية متثل قمة النضج الفني الفوتوغرافي وقد حاول اجلميع من مشاركني وجلنة 
مسئولة عن االختيار بقدر ما يستطيعوا لتحقيق هذا الهدف ويكفينا شرف احملاولة أما التوفيق فهو من عند اهلل سبحانه وتعالي. 

أ.د / سمير سعد الدين
قوميسير عام الصالون النيل



               اللجنة الدائمة لصالون النيل للتصوير الضوئي

رئيًسا أ.د./ سمير سعد الدين     

عضًوا الفنان / محسن شعالن     

عضًوا       م/ محمد رضا الدنف     

عضًوا د. عادل جزارين      

عضًوا د. محمود سامي      

عضًوا م.الراحل / كمال البهنساوي     

عضًوا الفنان / كمـال جانـو      

عضًوا م/ كمال منير داوود     

عضًوا الفنان / علي دوابـة     

عضًوا الفنانة / مرفت عزمي     

م/ يوسف حمدان                               عضًوا

سكرتيرعام اللجنة الفنان / محمد حسني توفيق   



جلنة اإلختيار لصالون النيل للتصوير الضوئي

  الدورة السادسة 2007

رئيًسا أ.د./ سمير سعد الدين     

عضًوا الفنان/ محسن شعالن     

م / محمد رضا الدنف                                                               عضًوا

عضًوا د/ عادل جزارين      

عضًوا د/ محمود سامي                    

عضًوا م/ كمال منير داوود     

الفنان/ علي دوابة                   عضًوا

عضًوا الفنانة/ مرفت عزمي     

م/ يوسف حمدان                    عضًوا

سكرتير عام اجلنة الفنان / محمد حسني توفيق   



جلنة حتكيم صالون النيل للتصوير الضوئي

  الدورة السادسة 2007

رئيًسا أ.د./ سمير سعد الدين     

م / محمد رضا الدنف      عضًوا

م/ كمال منير       عضًوا

أ.د/ كمال شريف       عضًوا

الفنان/ علي دوابة                   عضًوا

الفنانة/ مرفت عزمي      عضًوا

عضًوا أ.د/ مصطفي كمال     

عضًوا الفنان/ عصمت داوستاشي    
ً عضوا د/ جنالء سمير      

الفنان / محمد حسني توفيق                      أميًنا للجنة



جلنة حتكيم صالون النيل للتصوير الضوئي

  الدورة السابعة 2009

رئيًسا أ.د./ سمير سعد الدين    

عضًوا م / محمد رضا الدنف    

عضًوا م/ كمال منير      

عضًوا أ.د/ كمال شريف     

عضًوا الفنان/ أحمد املغربي    

عضًوا الفنان/ كمال عبد الرحمن جانو   

عضًوا الفنانة/ مرفت عزمي    

عضًوا د/ جنالء سمير      

األستاذة / سمر محمود محمد                          سكرتير للجنة



الفنانون املكـــــرمـون

الفنان/ أنطــوان ألبيـــر

الفنان/ كمال البهنساوي



ولد الفنان أنطوان ألبير 1930في دمنهور .

يعمل حاليًّا كمستشار فني جلريدة األهرام وهو عضو في اجلمعية املصرية للتصوير 

الفوتوغرافي ونقابة الصحفيني املصرية .

من مؤسسي صالون القاهرة للتصوير الفوتوغرافي.

من مؤسسي  جماعة الرواد للتصوير الفوتوغرافي.

قضي أكثر من خمسني عاماً يعمل كمصور أول في جريدة األهرام. 

شغل منصب مدير قسم التصوير الفوتوتوغرافي باجلريدة  .

شغل منصب املصور الرسمي لرئيس اجلمهورية من عام 1989 إلي 1991.

كان عضواً في جلنة التحكيم التابعة ملؤسسة اليونسكو الدولية في اليابان .

حصل علي العديد من اجلوائز احملليه والعاملية في مجاله. 

حصل علي اجلائزة األولي في مسابقة » مصر أكتوبر احلاضر واملستقبل« حتت رعاية 

السيدة سوزان مبارك. 

واشترك في أكثر من 150 معرضاً للتصوير الفوتوغرافي على مستوي العالم . أول معرض 

1950 حتت رعاية امللك فاروق من خالل جمعية الفنون اجلميلة املصرية

أعماله املميزة واهتماماته اخلاصة كانت في فن التصوير األبيض واألسود محكم دولي 

للتصوير الفوتوغرافى.

محكم ملسابقات التصوير الصحفي سنوياً التي تقام بنقابة الصحفيني ) رئيس اللجنة(.

أنطـــوان ألبيـــر





كمال عبد البديع بهنساوي

ولد الفنان عام 1931 

اشترك في املعارض التي أقامتها  اجلعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي.

فاز بجوائز أولي في التصوير األبيض واألسود وفي التصوير بالشرائح امللونة.

مت اختيارة رئيًسا للجمعية الكويتية للتصوير الفوتوغرافي في عام 1965.

انتخب نائب لرئيس اجلمعية املصرية للتصوير الفوتوغرافي في عام 1994.

بدأ نشاطه املكثف في التصوير الفوتوغرافي عام 1955 ومنذ ذلك احلني 

يشارك بفاعلية في احلركة الفنية في مصر من خالل عرض أعماله في املسابقات الفنية واملعارض.

عني عضًوا باللجنة الدائمة لصالون النيل وكان عضًوا في جلان االختيار والتحكيم منذ الدور 

الثالثة حتى وفاته وكان له دور بارز في احلركة الفوتوغرافية في كافة املناسبات العامة واخلاصة 

ومتيز باحلس التشكيلي والضوئي املرهف مما أثر في العديد من املصورين. 





إبراهيم عبد الفتاح ابراهيم
* أحمد احمد املغربى

أحمد السيد حسن رومية
أحمد الطحاوى أحمد

أحمد إمام حسن
أحمد بيرو

أحمد سليمان امام
أحمد عبد العزيز أحمد

أحمد على فوزى
أحمد على محمد أبو غنيم

أحمد فتيح محمد كمال
أحمد ماهر رشدى

أحمد محسن منصور
أحمد محمد ايهاب

أحمد محمد شبيطة
أسامة عبد املنعم
إسعاد هامن حسن

أسماء العماوى
السعيد حسن مظهر عاشور

أمنية يحيى منصور
إجنى طلعت عبد اجلواد

إجنى محمد يسرى
إميان عبد اهلل ابراهيم

إميان محمد سعد
أمين جمل الدين املليجى

أمين عمارة
إيناس بدر الدين صقر

إيناس سالم
بسام الزغبى

بهى الدين مصطفى
تامر شاهني

تغريد ابراهيم رزق
جالل املسيرى

حامت حامد شكرى
حامد إبراهيم

حسام ربيع
حمدى فولى

حنان حسني الصياد
خالد باشا

خالد محمد صالح السيد
خالد مرسى محمود

خلود سامى أحمد
دعاء شعراوى

رافت عبد اهلل حافظ
رانيا احللو

* رضا الدنف
زينب محمد محمد سويلم
سارة مصطفى عبد التواب

سارة مصطفى كامل
سامية على كامل

سماح كمال
* سمير سعد الدين

سندس سيف الدين أحمد
سوزان عبد الواحد

شادية محمد ونوس
شريف املرسى

شريف انور حسني
شريف عثمان

شرين شريف شعبان
شرين عبد اجلواد

شهيرة جالل
شيماء على محمد

صاحلة شعبان فرغلى
صفاء معوض فريد

صالح الدين عمر حسن
* صالح جمعة غيث

طارق توفيق
طارق محمد سعيد

عادل جزارين
عادل على منصور

عبد احلكيم مصطفى
* عبد الرحيم عبد اجلواد

عبد العزيز أحمد عبد العزيز
عدلى زكى مصطفى

عربى عربى محمد
عزيز عبد العزيز أحمد

عالء طاهر
على احمد دوابة

علية منير
عمرو ابراهيم الدسوقى

عمرو االشراف صالح
عمرو حنفى محمد

عمرو محمد رضا
عمرو محمد صالح

عواطف صالح
فادى مجدى كامل

فخرى احمد عثمان

الفنانـــون املشاركـــــون



فدوى عطية
كرمي محمد السعيد

كرمي نبيل حسنى
* كمال منير

ماهر ابودقيقة
مجدى فتحى محمد
محمد احمد ظريف

محمد البنا
محمد احلسينى صالح

محمد بهاء كرام
محمد حازم محمد عبد الرحمن

محمد حجاج
محمد خليفة

محمد رشاد عامر
محمد سعد اردش
محمد عبد الفتاح
محمد عبداجلليل

محمد عز الدين
محمد فتح اهلل

* محمد كمال عبد الرحمن جانو
محمد محمد ابراهيم حجاب

محمد محمد عبد الغنى
محمد محمود شكرى
محمد مسعد محمد

محمد نبيل شحاتة
محمد هشام محمد

محمدعادل احمد
محمدعبد اهلل الناصرى

محمود عبد الرحمن سليمان

محمود عبد الرحمن محمود حسني
محمود عالم رشوان

* ميرفت عزمي
مروة خفاجى

مروة سمير مرجان
مرمي محمد محمد حسن

مصطفى احللوانى
مصطفى الشرشابى

مصطفى حسن مصطفى ابوالعز
مصطفى محمد احمد على

ممدوح محمود القصيفى
منال سمير محمد

منى عبد احلميد أحمد
منى محمد محمود مرسى

ميسون محمد قطب
مينا نصر تادرس

ناجية محرم
نادية شريف

نادية منير توفيق
نادين حلمى عباس

نارميان محمد يسرى
ناير سعيد محمد

نبيل سامى يوسف فرج
* جنالء سمير

نظيرة محسن البغداوى
منير محمد جالل

نهلة رضا
نهى خليل عبد اجمليد
نهى مصطفى على

نوال محمد صالح الدين

نور محمد الفقى

نيفني فرغلى

نيقني محمد النجدى

هادى علوى نصار

هالة الشارونى

هانى فؤاد جورج

هبة أمير أحمد

هبة شاكر عبد اللطيف

هدى أحمد رجاء

هشام التمامى

هشام السيد أبوذكرى

هشام نوار

هند أحمد وهدان

وائل محمد محمود محمد الديب

وائل مرزوق

وسام الشرقاوى

وفيقة مصطفى شفيق

والء السيد عبد الرازق

ياسمني حسن أحمد مرسى

يحيى شوكت

يوسف خليل مظهر

يوسف محمد صبرى

*  اللجنة الدائمة وجلنة التحكيم




