
 إبراهيــم عبــد الفتــاح

مواليد 1988

املعار�ض وامل�شاركات 

محمود  مبركز  الـ19  الشباب  صالون  ورشة 
مسابقة  في  التاني  املركز  الثقافي،  مختار 
جامعة  الكليات  ومعرض  الفردية  املواهب 

القاهرة 2008 / 2009 .
بجامعة  التشكيلية  للفنون  التاني  امللتقى   

حلوان 2009.



املعار�ض وامل�شاركات 

االعالمية  املعارض  في  عاًما  أربعني  مدى  على  الفنان  شارك 
وهذا عالوة علي املعارض اخلاصة في جمهورية مصر العربية 
 – – النمسا  – أملانيا  ) أمريكا  ، ومعارض دولية في كل من 
اململكة املتحدة – ايطاليا – البحرين – الصني ( ، فاز الفنان 

على اجلوائز واملقتنيات وشهادات التقدير . 

أحمــد أحمــد 
املغربــــــــــى

مواليد 1935



أحمد السيد حسن رومية

مواليد 1975
E-mail :romeia-finearts@yahoo.com

املعار�ض وامل�شاركات

معرض شخصي باسم روميه عام 2003 
ثقافة  بقصر   “ فنان  حياة   “ بعنوان  نحت  معرض 
محلية  معارض   ، الفوتوغرافي  التصوير  في  دمياط 

ومسابقات جماعية من عام 1998 حتى 2009 
معرض جماعي 2008 بقاعة املركزالثقافي الدولي 

بالزمالك .
 



أحمد الطحاوى أحمد

E-mail:ahmed-max89@hotmail.com
مواليد 1989

املعار�ض وامل�شاركات

الزيتي،  التصوير  مبجال  الـ20  الشباب  صالون 
للتصوير  الـ19  الشباب  صالون  ورش  جائزة 
للتصوير  الصاوي  ساقية  معرض   ، الضوئي 
مبجال  عمل  ورش   ،  2009 الـ6  الضوئي 
الشباب  اخلاصة،صالون  واملؤثرات  الفوتوغرافيا 

اجلامعات 2009 . 



أحمـد إمـام حسـن

مواليد 1978
E-mail :doctoremam2000@yahoo.com

املعار�ض وامل�شاركات 

بينالي   ، طوكيو  بينالي  منها  عديدة  معارض 
صالون   ، الـ2 2006  الدولي  اسكندرية  مكتبة 
األعمال  ،صالون   2005 لعام  الـ17  الشباب 
ملتقى  ،نتاج   2009  ،  2001 الصغيرة  الفنية 

الفن واجلماهير 2008 .



أحمــد عاطف بيـــرو

مواليد 1978 

املعار�ض وامل�شاركات

مساعد قوميسير )ايطاليا(
معرض الكاميرا والفنان )اجلمعية املصرية للتصوير(                      

مسابقة فوتوايجيبت املعرض الدولي الـ6 
معرض فوتوغرافيا ) اجلمعية املصرية للتصوير ( بينالي 

بورسعيد الـ8 
 صالون االعمال الصغيرة ) ساقية الصاوي ( 

 صالون الربيع الـ4 ) ساقية الصاوي ( 
 صالون الشباب الـ19 ) جائزة شخصية ( 2007 معرض 

تاون هاوس جماعي .
E-mail: Biro-artGhotmail.com  



أحمد سليمان اإلمام

مواليد 1977

E-mail : aselshami@ hotmail.com

املعار�ض وامل�شاركات

بكالوريوس الفنون التطبيقية عام 2000  قسم تصميم 

أزياء و عمل مبجال النسيج من عام 1998 حتى 2006 ثم 

مجال الدعاية من 2007 التسويق والتصوير  .

املعار�ض وامل�شاركات

مساعد قوميسير )ايطاليا(
معرض الكاميرا والفنان )اجلمعية املصرية للتصوير(                      

مسابقة فوتوايجيبت املعرض الدولي الـ6 
معرض فوتوغرافيا ) اجلمعية املصرية للتصوير ( بينالي 

بورسعيد الـ8 
 صالون االعمال الصغيرة ) ساقية الصاوي ( 

 صالون الربيع الـ4 ) ساقية الصاوي ( 
 صالون الشباب الـ19 ) جائزة شخصية ( 2007 معرض 

تاون هاوس جماعي .



أحمد عبد العزيز أحمد

مواليد 1979

املعار�ض وامل�شاركات

معرض ومسابقة التصوير الضوئي بنادي الصيد 
2005 ،معرض الهناجر بدار األوبرا فبراير 2006 

الصالون الـ6 للتصوير الضوئي 2007 . 



أحمد على فوزى

مواليد 1983 
E-mail :gandolg83@hotmail.com

املعار�ض وامل�شاركات

مسابقة ساقية الصاوي 2009/2008 . 
الذكية  القرية  إبداع في  إن – فوكس مصر بقاعة  معرض 
 ، مصر  عن  صورة   30 ألفضل  األوروبي  لإلحتاد  تابع  معرض 
ومعرض ابحار لبرنامج األمم املتحدة ، واحلصول على اجلائزة 

األولى .



أحمد على محمد أبو غنيم

مواليد 1985
E-mail :gladiator656@gmail.com

املعار�ض وامل�شاركات

معرض ساقية الصاوي 2009  
معرض لقاء 2009  

معرض فوتو إيجيبت 2009 .



أحمد فتيح محمد كمال
مواليد 1982

املعار�ض وامل�شاركات 

صالون الشباب من الـ17 حتي الـ20 على التوالي 
صالون النيل للتصوير الضوئي الـ4 - 5 - 6- 

املعرض القومي ، معرض مصر 
معرض شخصي مبركز اجلزيرة للفنون 2007 . 



أحمد ماهر رشدى

1943 مواليد  

               Email:mailto:amahero43@yahoo.com

املعار�ض وامل�شاركات 

عضو صالون مصر للتصوير الضوئي 
عضو صالون النيل للتصوير الضوئي.
عضو جماعه الرواد للتصوير الضوئي

عضو جماعه الغوري للتصوير الضوئي
االشتراك في معظم  املعارض  احمللية واخلارجية

معارض وزارة الثقافة في بلغاريا والصني
اجلائزه األولي في مسابقه فوتو ايجيبت 2007 

عن الطبيعة.



أحمد محسن منصور

مواليد 1987

املعار�ض وامل�شاركات

معارض الكلية 
معرض ساقية الصاوي للصور الفوتوغرافية 

يناير 2008 – 2009 
معرض روتو في قصر املانسترلي 2009 

ورش عمل الكوالج املتحرك 
فن الصوت في 2008 بقاعة ممر 35 

ورش عمل الفيديو آرت 2007 بقاعة ممر35 

ahmedmohsen2020@ hotmail.com

املعار�ض وامل�شاركات 

عضو صالون مصر للتصوير الضوئي 
عضو صالون النيل للتصوير الضوئي.
عضو جماعه الرواد للتصوير الضوئي

عضو جماعه الغوري للتصوير الضوئي
االشتراك في معظم  املعارض  احمللية واخلارجية

معارض وزارة الثقافة في بلغاريا والصني
اجلائزه األولي في مسابقه فوتو ايجيبت 2007 

عن الطبيعة.



أحمد محمد إيهاب

مواليد 1980
E-mail :ahmadehab@hotmail.com

املعار�ض وامل�شاركات

صالون القطع الفنية الصغيرة مبجمع الفنون 
بالزمالك ) تصوير ضوئي ( 2003 .

معرض جماعي بقاعة لوكاتر كوان ، املعادى 
. 2008 ) ) تصوير ضوئي 



أحمد محمد شبيطة

E- mail: a-sheba79@yahoo.com

املعار�ض وامل�شاركات

عضو صالون مصر للتصوير الضوئي . 
عضو صالون النيل للتصوير الضوئي .

. الضوئي  الرواد للتصوير   عضو جماعة 
عضو جماعة الغوري للتصوير الضوئي .

احمللية  املعارض  معظم   في  االشتراك 
الثقافة  وزارة  معارض  في  واخلارجية،االشتراك 

في بلغاريا والصني. 
ايجيبت  فوتو  مسابقة  في  األولى  اجلائزه 

الطبيعة. 2007 عن 



أسامة عبد املنعم إبراهيم

مواليد 1984

بكالوريوس الفنون اجلميلة جامعة املنيا 
قسم اجلرافيك – شعبة التصميم املطبوع 

2006

E-mail :omen3m@yahoo.com

املعار�ض وامل�شاركات

جائزة الصالون في الرسم الدورة الـ20 لصالون 
الشباب لعام 2009 

مهرجان اإلبداع الـ1 – 2 – 3 صالون الشباب 
 مهرجان اجلرافيتي الـ1 مبركز محمود مختار 

الثقافي 
اجلائزة الثالثة في التصوير الضوئي املباشر الدورة 

الـ6 لصالون النيل للتصوير الفوتوغرافي بقصر 
الفنون باألوبرا 2007 

املشاركة في العديد من ورش العمل التابعة 
لقطاع الفنون التشكيلية واملركز الثقافي األملاني 

ومركز محمود مختار الثقافي .



إسعاد هامن حسن

مـواليــــد 1951

املعار�ض وامل�شاركات

املعارض الدورية جلماعة التصوير بنادي الصيد 
معرض الهناجر فبراير 2006 
معرض الفن الفطري 2001 

صالون النيل الـ6 للتصوير الضوئي 2007  .



أسمـاء راغب العمـاوى

asmaa_elemawy@hotmail.com

املعار�ض وامل�شاركات

تكوينات لونية باملركز الفرنسي مصر اجلديدة 2008 
صالون الشباب الـ19  2008 “ تصوير ,تصوير ضوئى”.

 ، 2008 مختار  محمود  الـ2 مبركز  اجلرافيتى   مهرجان 
مسابقه التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها األمم املتحدة 

في مصربحديقه اجلزيرة 2008 
معرض” رؤيه مصريه” مبركز سعد زغلول 2008 

مسابقه اإلمارات للتصوير الفوتوغرافي فى الدورة الرابعة 
بدوله اإلمارات 2009 

بينالى بورسعيـد الـ8 2009 .



السعيد حسن مظهر

E-mail : elsaid.ashow@gmail.com

حاصل على بكالوريوس من كلية الفنون اجلميلة ، قسم 
العمارة - جامعة حلوان عام 2000 

حاصل على ماجستير املوارد البشرية من جامعة لويڤيل ، 
كنتاكي عام 2006 

مدير إقليمي إلدارة التدريب و التطوير بشركة فرنسية 
إلنتاج مواد البناء .

املعار�ض وامل�شاركات

تكوينات لونية باملركز الفرنسي مصر اجلديدة 2008 
صالون الشباب الـ19  2008 “ تصوير ,تصوير ضوئى”.

 ، 2008 مختار  محمود  الـ2 مبركز  اجلرافيتى   مهرجان 
مسابقه التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها األمم املتحدة 

في مصربحديقه اجلزيرة 2008 
معرض” رؤيه مصريه” مبركز سعد زغلول 2008 

مسابقه اإلمارات للتصوير الفوتوغرافي فى الدورة الرابعة 
بدوله اإلمارات 2009 

بينالى بورسعيـد الـ8 2009 .



أمنية يحيى منصور

مواليد 1983
E-mail :a.mansoer@360-adv.com

اجلامعة األمريكية عام 2005 بكالوريوس 
تسويق، 

العمل فى مجال الدعاية و اإلعالن



إجنى طلعت عبد اجلواد

مواليد  1990

E-mail :wweengy@yahoo.com

املعار�ض وامل�شاركات 

مشاركة معرض عام باألوبرا



إجنى محمد يسرى

E- mail: anjuka_191@hotmail.com
مواليد 1987

املعار�ض وامل�شاركات

صالون الشباب الـ18 – 19 لعام 2007 – 2008 
أتيليه اإلسكندرية الدولي 2009 

محمود  مركز  إيزيس  بقاعة  جماعي  معرض 
مختار الثقافي 

جمعية محي الفنون اجلميلية 2009 
بنقابة  املستديرة  بالقاعة  جماعي  معرض 

الفنانني التشكيليني .



إميان عبد اهلل ابراهيم

E-mail :bekasoart@hahoo.com
 1981  مواليد 

املعار�ض وامل�شاركات 

معارض   ، صديق  راتب    2009  :  2001 من  جماعية  معارض 
الفن  ملتقى  نتاج   ، القاهرة  جامعة  نوعية  تربية  بكلية 

واجلماهير 
الفنية  األعمال   ، زغلول  سعد  مبركز  فوتوغرافي  معرض   

الصغيرة .



إميان محمد سعد

E-mail :emy-614@ hotmail.com
مواليد 1981

املعار�ض وامل�شاركات 

العديد من ورش العمل  
احتفالية محكي القلعة السنوية 

 ورش تصوير فوتوغرافي مبركز سعد زغلول .



أمين جمال الدين املليجي

E-mail:monmon2013@hotmail.com
مواليد 1984

املعار�ض وامل�شاركات

معرض اجلمعية العلمية للتصوير 2008 – 2009 
معرض الذكرى السنوية لسيد درويش 2009 
معرض ساقية الصاوي للتصوير الفتوغرافي 

جامعة  طب  بالكلية  احلياة  أسرة  معرض 
األسكندرية 

معرض اللقاء الرابع بأتيليه اإلسكندرية 
املعرض اخليري للتصوير لصالح مركز أيادي 

املستقبل لعالج مرضي السرطان 
مسابقة فوتو إيجيبت 2009 

املركز األول ألحسن صورة صحفية . 

املعار�ض وامل�شاركات 

العديد من ورش العمل  
احتفالية محكي القلعة السنوية 

 ورش تصوير فوتوغرافي مبركز سعد زغلول .



أمين أحمد عمــارة

املعار�ض وامل�شاركات 

 مهرجان اإلبداع التشكيلي الـ3 
 معرض نادي الصيد ثالث سنوات متتالية 

بدار األهرام 
 معرض ومسابقات بساقية الصاوي لعام 

 2009 ، 2008
 معرض صالون النيل الـ6 .

E-mail: aymanemara@hatmail.com 

مواليد 1959



إيناس بدر الدين صقر

E-mail :enasakr@ hotmail.com
مواليد 1981 

املعار�ض وامل�شاركات

معرض خطوط وألوان بكلية التربية الفنية 
لعام 2001 

 “ إحنا فني “ معرض جماعي بكلية التربية 
الفنية لعام 2003 

 معرض فنانات مصريات بساقية الصاوي 2003  
 صالون الشباب الـ15 لعام 2003 مسابقة 

التصوير الضوئي الـ2 - 3 بساقية الصاوي لعام 
 2006 / 2005

 صالون النيل الـ6 للتصوير الضوئي لعام 2007، 
ملتقي الفن واجلماهير األول لعام 2007 .



إينـــاس محمد سالـــم

مواليد 1972

املعار�ض وامل�شاركات

اجلمعية املصرية للتصوير الفوتوغرافي منذ 2007 
حتي اآلن 

 صالون النيل الـ6 للتصوير 2008 
جميع املعارض باجلمعية األهلية منذ 2007 

املعرض العام الـ2 والـ3 
 صالون الربيع الـ2 و3 2009 .


