
بســام مــنير الزغبى
املعار�ض وامل�شاركات 

املعرض القومي لعام 2009 E-mail :bassam135@yahoo.com



املعار�ض وامل�شاركات 

أول صالون للتصوير الضوئي عام 1963 
جميع املعارض الدولية بدولة الكويت من 78 19 
إلى 1995 , جميع معارض التصوير الفوتوغرافى 

مبصر والدول العربية  من 1995 حتى 2009 
جائزة الريشة الذهبية الكويت 1983 

درع اليونسكو – الكويت 1985

بهي الدين مصطفي

مواليد 1940



تامــر شـاهيـن

E-mail :shahen77@yahoocom
مواليد 1977

املعار�ض وامل�شاركات 

معرض خطوة واحدة أتيليه القاهرة 
معرض في سبيل القدس مركز الهناجر 

فوتوايجيبت مركز املؤمترات 2007 – 2009 
صورة من نص قبه الغوري 2007 

املعرض القومي العام متحف الفن املصري 
احلديث 2008 

معرض جماعي بساقية الصاوي 2008 
مصراحلياة في صورة 
تاون هاوس 2008 

املعرض العام قصر الفنون 2009 . 



تغريد إبراهيم رزق

مواليد 1968

املعار�ض وامل�شاركات

 معرض بقاعة راتب أتيليه القاهرة يوليو 2005 
 معرض أتيليه القاهرة يوليو 2006 

معرض بعنوان ) حلوه يابلدي ( بقاعة إجنى 
أفالطون أتيليه القاهرة فبراير 2007 .



     جالل رفعت املسيري

    E-mail: mgalal20@yahoo.com
1961     مواليد 

املعار�ض وامل�شاركات

شارك في العديد من املعارض احمللية والدولية



حامت حامد شكري

E- mail: hatem55555@hotmail.com
مواليد 1978

املعار�ض وامل�شاركات

صالون الشباب الـ12 لعام 2000 
معرض األعمال الفنية الصغيرة 

الـ 5 
معرض األمم املتحدة لعام 2009.



حامد إبراهيم

E-mail:Hamed.Ibraheem@gmail.com
بكالوريوس هندسة كمبيوتر والكترونيات 

مهندس الكترونيات 

املعار�ض وامل�شاركات

العديد من مسابقات التصوير الضوئي 

حصل على املركز الثالث  في مسابقة  برعايه 
  MINI شركة

انضم إلى جماعة التصوير الفوتوغرافي  بالنادي.



حســـام حسن ربيــــع

E-mail:hasamsale@hotmail.com
مواليد 1962

املعار�ض وامل�شاركات

معرض ) كانت وستظل حياتي ( بأتيليه القاهرة 1996 
) مصر من تاني ( أتيليه القاهرة 2005   معرض 

جميع معارض ظالل وألوان ومعارض ريشة وعدسة 
صالون النيل للتصوير الضوئي 1990 صالون النيل الـ2 

للتصوير الضوئي 1995  
صالون النيل للتصوير الضوئي الـ3 – 4 

مهرجان اإلبداع التشكيلي االول )املعرض العام وسوق الفن(.



املعار�ض وامل�شاركات

معرض ) كانت وستظل حياتي ( بأتيليه القاهرة 1996 
) مصر من تاني ( أتيليه القاهرة 2005   معرض 

جميع معارض ظالل وألوان ومعارض ريشة وعدسة 
صالون النيل للتصوير الضوئي 1990 صالون النيل الـ2 

للتصوير الضوئي 1995  
صالون النيل للتصوير الضوئي الـ3 – 4 

مهرجان اإلبداع التشكيلي االول )املعرض العام وسوق الفن(.
حمدي فولي محمد

E-mail : hamdyalfoley@yahoo.com
مواليد 1974

املعار�ض وامل�شاركات

الفنون اجلميلة  3 معارض مشتركة بكلية 
معرض الصداقة العربي مع الفنانني القطريني 

مهرجان اإلبداع التشكيلي 2008 
معرضني بأتيليه اإلسكندرية الدولي 

معرض صالون الربيع بساقية الصاوي 
معرض باملركز الثقافي الروسي 

معرض باملركز املصري للتعاون الثقافي الدولي 
شهادة اإلمتياز من أتيليه اإلسكندرية الدولي 

درع أتيليه اإلسكندرية لقاء 4 .



حنان حسني الصياد

E-mail :sambatefe@yahoo.com

املعار�ض وامل�شاركات

صالون النيل الضوئي الـ 5 ، 6
صالون أتيليه اإلسكندرية الدولي للشباب 2008 

املهرجان العربي للفوتوغرافيا باألردن 2007 
مهرجان احتاد مصورين عرب بالدورة من 1 إلى 6 

املعرض العام 2009 .



املعار�ض وامل�شاركات

صالون النيل الضوئي الـ 5 ، 6
صالون أتيليه اإلسكندرية الدولي للشباب 2008 

املهرجان العربي للفوتوغرافيا باألردن 2007 
مهرجان احتاد مصورين عرب بالدورة من 1 إلى 6 

خالد محمد باشااملعرض العام 2009 .

E- mail: basha-51@hotmail.com
مواليد 1985

املعار�ض وامل�شاركات

 “ األوبرا املصرية  صالون النيل الـ 6 “ بدار 
 “ الصاوي  “ بساقة  الصغيرة  الصور   معرض 

معرض مونديال كأس العام 2010 .



خالد محمد صالح السيد

khaledsalah1977@yahoo.com
  مواليد1977 

مدرس بكلية الفنون التطبيقية -قسم الفوتوغرافيا 
و السينما و التليفزيون – جامعة 6 أكتوبر 

املعار�ض وامل�شاركات

معرض فردي ( أسرار املدن )املركز الثقافي 
الفرنسي اسكندرية2009 ,معرض تصوير 
فوتوغرافي باملركز الثقافي الروسي2000                                                                                         
صالون الشباب 2007 - 2005 ،معرض 
ومسابقة التصوير الفوتوغرافي بساقية 
الصاوي2006,2005,2004 ،املعرض العام 
مبتحف الفن احلديث2008  ،املسابقة الدولية 
  photo laureates contestللتصوير الضوئي

2005
  Nikon Photo Contest املسابقةالدولية 

  International 2006-2007،منحة 
مؤسسة املورد الثقافي – بلجيكا لتمويل 
وإقامة معرض فوتوغرافي بعنوان“ مالمح” 

2006
  



خالد مرسي محمود

E-mail:khaledmursi@hotmail.com 

مواليد 1968

املعار�ض وامل�شاركات

عضو اجلمعية املصرية للتصوير الفوتوغرافي 
عضو إحتاد املصورين العرب , اوربا 

جماعة التصوير بنادي اجلزيرة الرياضي ونادي 
هليوبوليس الرياضي .



خلود سامى أحمد

E- mail: k.eteini@hotmail.com
مواليد1983  

بكالوريس كلية التجارة جامعة عني شمس 
العديد من املشروعات الفوتوغرافية اخلاصة باالزياء. 



دعـــاء شعــــراوي

جامعة   – محاسبة  شعبة  جتارة  بكالوريوس 
القاهرة 1992

األمريكية   اجلامعة  من  أعمال  إدارة  دبلوم 
بالقاهرة 1995

املعار�ض وامل�شاركات

املركز الثانى فى محور املرأة فى مسابقة 
احتاد املصورين العرب في أملانيا / هامبورج 

2006 واملركز  البورترية  2007والثالث فى 
اخلامس فى البورتريه مسابقة ساقية الصاوى 

يناير 2007  ويناير 2009
عدة معارض دولية ومحلية منها  مهرجان 

عمان باألردن 2007 و 2008
كوريا اجلنوبية ديسمبر 2006 

معرض عيون مصرية حتت رعاية األكادميية 
املصرية للفون بروما  2006 

أقيم  الذى   معرض مجموعة صحارى سفارى 
فى لندن حتت رعاية املركز الثقافى املصرى 

بلندن إجنلترا فى مارس 2005



رأفت عبد اهلل عبد احلافظ

E-mail :r.metwally@tedata.net.eg

مواليد 1949

املعار�ض وامل�شاركات

عضو بصالون مصر للتصوير الضوئى 

  CCC عضو جمعية القاهرة للكاميرا

العديد من املعارض الفنية واملسابقات الدولية 

العام  القومى  املعرض  من  التشجيعية  اجلائزة   

الثانى والعشرين للفنون التشكيلية 1991 

اجلائزة التقديرية من مسابقة األمم املتحدة للبيئة 

 1992UNEP

 اجلائزة الثالثة مناظر طبيعية  فى املعرض الدولى 

للتصوير الفوتوغرافى )فوتو ايجيبت1999( 

 اجلائزة األولى  فى مجال تصوير األشخاص صالون 

النيل الثالث للتصوير الضوئى 2001  .



:E-mail :rania.elhlw@hotmail.co.uk
1979
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مواليد بورسعيد 1947
بكالوريوس الهندسة امليكانيكية، جامعة القاهرة 

.1967
رئيس صالون مصر للتصوير الضوئى.

عضو اللجنة الدائمة لصالون النيل للتصوير الضوئى.
عضو جماعة الرواد للتصوير الضوئى. .

املعار�ض وامل�شاركات

حاصل على عديد من اجلوائز الدولية و احمللية
شارك فى كثير من املعارض الدولية ) ايطاليا - النمسا - 

بلغاريا - الصني - األمارات -األردن(.

رضـــا الدنــف



زينب محمد  محمد سويلم

Email : zizi-m2003@hotmail.com
مواليد 1986  

بكالوريوس فنون جميلة قسم تصوير 
شعبة تصوير جداري

املعار�ض وامل�شاركات

مسابقة سمبوزيوم حلوان 2008 
فازت باجلائزة التانية 

مقتنيات لدى بعض األفراد . 



سارة مصطفي عبد التواب

sara_abdeltawab@hotmail.com
مواليد 1986

املعار�ض وامل�شاركات

معرض إبداعات تصويرية 2 
جريدة األهرام أبريل 2007 .



سارة مصطفي كامل

E-mail :saramoustafa77@yahoo.com
مواليد1977 

املعار�ض وامل�شاركات

شاركت بصالون النيل الـ4ا، 6 – 5 –  
صالون الشباب الـ13 14 – 15- 17 –18 
معرض مع صالون مصر للتصوير الضوئي 

الصالون القومي الـ29 – 30 – 31 
مسابقة الساقية الـ1 – 2 – 3 – 4 – 5 

صالون االعمال الفنية الصغيرة لعام 2004 اقامت 
معارض خاصة مبركز اجلزيرة للفنون  معارض دولية 
(إيطاليا – النمسا – الصني -  املانيا – رومانيا–  

أسبانيا.  



سامية علي كامل

E- mail: samalikamal@yahoo.com
مواليد 1955

املعار�ض وامل�شاركات

األسبوع املصري الثقافي باجلزائر- األردن 
 – – املانيا  – كوريا  – اليونان  – تركيا 

أتيليه القاهرة واإلسكندرية دار األوبرا 
املصرية – الهناجر – املكتبة املوسيقية – 

صالون النيل الـ5 ، املركز الروسي . 



سماح كمال مصطفي

E-mail :sama-avt@wintowsleve.com
مواليد 1975

املعار�ض وامل�شاركات

معرض نظرة بقاعة عبدالسالم شريف 
األنامل بساقية  2009 معرض حوار 

الصاوي 2008 ،صالون األعمال الفنية 
الصغيرة 2000 – 2003 

. الصاوي  الـ3  - 4 بساقية  الربيع   صالون 



سمير سعد الدين

مواليد 1944 
تخرج من املعهد العالي للسينما بالقاهرة 1964

اقتناء أعماله في العديد من املؤسسات احمللية والدولية 
واالفراد 

املعار�ض وامل�شاركات

البينالي األول للتصوير الضوئي في بلجراد بيوغوسالفيا 
 1983-1984

أعماله في معرض املصوريني بالبحر األبيض برشلونة أسبانيا 
معرض باي فوتا برلني أملانيا 1985 

بالصني لعمل معرض  والسياحة  الثقافة  وزارة   دعوة خاصة من 
خاص في بكني 1998 

أكثر من 20 معرضاً خاصاً في مصر 
قوميسير عام صالون النيل الرابع واخلامس والسادس والسابع 

ورئيس جلنة التحكيم واالختيار 
فيلم تسجيلي عن السيرة الفنية للفنان 

مونذيال كندا عام 2008 
استاذ باملعهد العالي للسينما وعضواً في اجملالس القومية 

املتخصصة برئاسة اجلمهورية . 
د



املعار�ض وامل�شاركات

البينالي األول للتصوير الضوئي في بلجراد بيوغوسالفيا 
 1983-1984

أعماله في معرض املصوريني بالبحر األبيض برشلونة أسبانيا 
معرض باي فوتا برلني أملانيا 1985 

بالصني لعمل معرض  والسياحة  الثقافة  وزارة   دعوة خاصة من 
خاص في بكني 1998 

أكثر من 20 معرضاً خاصاً في مصر 
قوميسير عام صالون النيل الرابع واخلامس والسادس والسابع 

ورئيس جلنة التحكيم واالختيار 
فيلم تسجيلي عن السيرة الفنية للفنان 

مونذيال كندا عام 2008 
استاذ باملعهد العالي للسينما وعضواً في اجملالس القومية 

املتخصصة برئاسة اجلمهورية . 
د

سندس سيف الدين احمد

E- mail: sondosseif@gmail.com
مواليد 1988

املعار�ض وامل�شاركات

رمبيه  األم  املفوضة  مسابقة  مبعرض 
ديسمبر 2008 

بكلية  الفوتوغرافي  التصوير  نادي  معرض 
 “ الكادر  بره   “ القاهرة  جامعة  الهندسة 

أبريل 2009 . 



سوزان عبد الواحد

E- mail: sozan12@gmail.com
مواليد 1979

املعار�ض وامل�شاركات

العديد من املعارض الفنية اجلماعية خالل سنوات الدراسة 
تاريخ طرز األزياء كلية االقتصاد   معرض جماعي في 

املنزلي بجامعة حلوان 2008 . 



املعار�ض وامل�شاركات

العديد من املعارض الفنية اجلماعية خالل سنوات الدراسة 
تاريخ طرز األزياء كلية االقتصاد   معرض جماعي في 

املنزلي بجامعة حلوان 2008 . 

شادية محمد ونوس

E-mail :cwannous@yahoo.com
مواليد 1968 دكتوراه فى الصحة العامة 

مشاركة في عدة معارض و مسابقات. 



شريف املرسي

مواليد 1978

املعار�ض وامل�شاركات

الفرنسي  الثقافي  باملركز  الصورة  مهرجان 
بالقاهرة 

البريطاني  باملركز  العاملي  األيدز  يوم 
بالقاهرة .  

:  yahoo.co.uk sherif anwar E-mail@40
E-mail :abdelwahabhegazy@gmail.com



شريف أنور حسني 

املعار�ض وامل�شاركات

عضو في اجلمعية املصرية للتصوير الفوتوغرافى 
عضـو فـي صالون مصـر للتصويــر الفوتوغرافـى 
عضـو في جمـاعة التصوير بنـادي الصيد املصرى 

عضو في جمعية التصوير األمريكية
اشترك فى نحو 25 معرض عام وخاص محليًّاودوليًّا

معرض حملات للمعالم اإلسالمية فى مصر .  :  yahoo.co.uk sherif anwar E-mail@40
E-mail :abdelwahabhegazy@gmail.com

مواليد 1954، 



شريف عثمان

مواليد 1940

املعار�ض وامل�شاركات

تشكيلي  معرض   20 من  بأكثر  املشاركة 
االوبرا  بدار   ، ومصر  بباريس  وفوتوغرافي  

وبورسعيد واإلسكندرية.



شيرين شريف شعبان

 E-mail:sherrylady2000@gmail.com
مواليد 1974

املعار�ض وامل�شاركات

معرض نادي اجلزيرة 2008 
صالون الربيع بساقية الصاوي 2008 

الثقافي  للتعاون  “ باملركز املصري  لونية  “ إبداعات  معرض 
الدولي 2008 

معرض “ رؤية فوتوغرافية “ باملركز الثقافي الروسي 2008 
معرض ساقية الصاوي 2009 

معرض نادي اجلزيرة 2009 
معرض صالون الربيع بساقية الصاوي 2009 

الصالون الـ2 للمعهد العالي للفنون التطبيقية 2008 .



شيرين عبد اجلواد

E-mail:samah77laithy@yahoo.com
مواليد 1980

املعار�ض وامل�شاركات

صالون الشباب 2003 - 2004  - 2008 
معرض اجلرافيك القومي 2005 

صالون القطع الفنية الصغيرة 2002 و 2003 
معرض تفانني بقاعة خان املغربي بالزمالك 

 2008
معرض جرافيك مبركز سعد زغلول الثقافي 

. 2008




