






 أ.د / إيناس عبد الدايــم 
وزيـــر الثـــقافة

تحـــت رعـــاية





ــي  ــي معن ــدث عامل ــامل كح ــباب الع ــدى ش ــم منت ــث أن أُختت ــا لب ــج .. ف ــة يف التوه ــابة الطموح ــر الش ــتمر روح م وتس

بالشــباب وباملســتقبل .. إذ بصالــون الشــباب ينطلــق كأحــد أهــم روافــد إثــراء الحركــة التشــكيلية املريــة .. صــور مضيئــة 

ــز ُســبل االســتفادة مــن طاقتهــم وقدراتهــم .. تتتابــع لتؤكــد اهتــام مــر بشــبابها وتحــرص عــى تعزي

وتحــت عنــوان .. الشــباب واســترشاف املســتقبل .. يســعى صالــون الشــباب يف دورتــه الثالثــن الســترشاف مســتقبل الحركــة 

التشــكيلية املريــة إحــدى أوجــه التميــز الحضــاري التــي تُفاخــر بهــا مــر بريادتهــا .. خــالل دورة جديــدة يتجــدد الكشــف 

ــون  ــا صال ــيُقدم لن ــادة س ــداع .. كالع ــة اإلب ــل راي ــى حم ــادرة ع ــة الق ــخصية الفني ــة والش ــة الحقيقي ــاب املوهب ــن أصح ع

الشــباب مواهــب واعــدة مفعمــة بــروح املغامــرة فكريًــا وفنيًــا، ولســوف يســتمر الصالــون يف آداء دوره نحــو تجديــد دمــاء 

ــة الشــاملة للفنــون الحداثيــة يف مختلــف مجــاالت الفــن التشــكييل .. لســوف  الحركــة التشــكيلية والدفــع يف ســبيل التنمي

ــا مبــا يليــق كمشــاريع  ــة يف دعمــه ملواهــب الشــباب وتقدميه ــون الحــدث األهــم واألكــر عــى الســاحة املحلي يظــل الصال

نجــوم يف املســتقبل ..

كل األمنيــات بالتوفيــق لشــباب الفنانــن املُشــاركن يف تقديــم أعــاالً غــر تقليديــة تحمــل اهتاماتهــم وقضاياهــم وتعكــس 

رؤيتهــم وأفكارهــم يف مشــهد فنــي رائــع وغايــة يف األهميــة إذا مــا حاولنــا التنبــؤ مبالمــح مســتقبل وطــن.

                                                                                                      ا.د. خـــــالد ســــرور

                                                                                                                رئيس قطاع الفنون التشكيلية 





جيل جديد من شباب الصالون

مــع انطــالق الــدورة الثالثــن مــن صالــون الشــباب أحــد أهــم األحــداث الفنيــة عــى ســاحة الفــن التشــكييل املــري والتــي 

تحمــل عنــوان اســترشاف املســتقبل نطمــح جميًعــا يف التعــرف عــى جيــل جديــد مــن شــباب الفنانــن يعــي متاًمــا قيمــة هــذا 

الوطــن التاريخيــة ليطــرح علينــا أفــكاًرا ورؤى مســتقبلية قــادرة عــى العبــور بنــا عــى طريــق املســتقبل يف تلــك املرحلــة 

االنتقاليــة الهامــة مــن تاريــخ هــذه األمــة.

جيــل جديــد تتــاح لهــم مســاحة مــن الحريــة لتقديــم تجــارب خــارج األطــر ومنتــج فنــي يتســم بالجــراءة واإلبــداع مــن خــالل 

اســتغالل مقوماتهــم اإلبداعيــة بتجــاوز الحــارض واملــرور نحــو املســتقبل.

نتمنــى كل التوفيــق لشــباب الفنانــن وننتظــر ميــالد مبدعــن ومواهــب شــابة تســتطيع أن تصبــح إمتــداًدا ألجيــال صنعــت 

بإبداعاتهــا قيمــة وأهميــة لصالــون الشــباب وأثــرت يف الحركــة التشــكيلية املريــة لســنوات طويلــة.

                                                                           أ/ داليــا مصــطفى
                                                                                                           رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون





صالون الشباب الدورة الـ30 والدعوة إىل املغامرة

منــذ أن تأســس صالــون الشــباب الســنوى أصبــح مناســبة فنيــة هامــة تؤثــر بشــكل كبــر عــى املشــهد البــرى املــرى. و هــو مبثابــة منصــة 

الستكشــاف فنــان واعــى يتطلــع إىل كل مــا هــو جديــد و متغــر ، و دعــوة للمغامــرة لتقديــم نتــاج بحثــه ىف عــامل الفنــون البريــة. ويعــد 

الطــرح األول الــذى ميثــل كل أطيــاف االتجاهــات الحديثــة ومــا بعــد الحديثــة واملعــارصة. 

وشــباب الفنانــن هــم أيقونــة هــذا الحــدث ، وهــم مــن يُصيــغ املشــهد الرئيــى البانورامــى ، ليعــروا عــن آرائهــم وأفكارهــم الفنيــة التــى 

ــى يعيشــونها.  ــة الت ــة الرسيعــة واألحــداث املحلي ــوازى مــع املتغــرات العاملي تت

واليــوم مــع افتتــاح الــدورة الـــ 30  نشــاركهم األحــالم والطموحــات ونشــجعهم عــى استكشــاف الــذات ، فشــباب اليــوم هــم فنــاىن الغــد. ونحن 

نســعى مــن خــالل هــذا الحــدث إىل تجديــد امليــاه الراكــدة ىف الحركــة التشــكيلية املريــة. ولقــد حرصنــا عــى تقديــم رؤى حقيقيــة بعيــدة 

عــن التقليــد و الزيــف.  ونتــرشف بتقديــم جيــل مــن األجيــال الواعيــة الواعــدة ، الذيــن وظفــوا طاقاتهــم الشــبابية الفنيــة املُدركــة للحاجــة إىل 

التغيــر مــع البعــد اىل حــد كبــر عــن املفهــوم الروتينــى املمــل دون فقــد الهويــة ، ذلــك ىف ظــل التطــور العاملــى الهائــل. 

وجــاء الصالــون ليســتعيد بريقــه ىف فضــاء قــر الفنــون ، حيــث هــو املــكان الــذى يُقبــل بــه تحريــر اللوحــة الفنيــة مــن اإلطــار ، وتحويــل 

املضمــون إىل شاشــة متحركــة ، وتجــاور لخامــات يتوفــر بهــا عنــر املفاجــأة ، حيــث يُقــدم فــن مــن أجــل الفــن  بعيــًدا عــن التوجــه التجــارى. 

و لقد كنا يوًما أنا وجيى من »جيل التسعينات« ضمن كوكبة من »نجوم الصالون« كا أطلق علينا الراحل »أحمد فؤاد سليم «. 

وأتقدم بتحية تقدير لجهود كل املساهمن ىف تنظيم وإعداد هذا االحتفال اإلبداعى  

                                                                  
                                                                         أ.د/ هوايدة السباعى 





 الشباب واسترشاف املستقبل

يعــد الوعــي باملســتقبل واســترشاف آفاقــه وفهــم تحدياتــه مــن املقومــات الرئيســية يف صناعــة النجــاح للمجتمعــات بشــكل 
عــام، واملؤسســات والهيئــات بشــكل خــاص، فــال ميكــن أن يســتمر النجــاح ألحــد إذا مل ميتلــك رؤيــة واضحــة ملعــامل املســتقبل، 
وقــد تزايــد االهتــام باســترشاف املســتقبل نتيجــة للتطــورات الهائلــة واملتســارعة يف شــتى مناهــج الحيــاة، والــذي اســتلزم 
مــن الجميــع االهتــام مــن أجــل تحديــد رؤيــة مســتقبلية متكنــه مــن مالحظــة تلــك املتغــرات ومواكبتهــا، وتــأيت أهميتــه 
يف أنهــا متكــن املخططــن االســتعداد لهــذا املســتقبل الرسيــع بإنجازاتــه العلميــة والتكنولوجيــة، ومبــا يحملــه مــن تغيــرات 
شــاملة تقنيــه وعلميــة واقتصاديــة، حيــث أن اســترشاف املســتقبل يقودنــا إىل الفهــم وكيفيــة تقديــر حجــم تحديــات الغــد. 
ــة الوصــول إىل البدائــل  ــم مرحل ــة التوقــع املســتقبيل، ث ــم مرحل ــه برصــد االتجاهــات واملــؤرشات ث ــدأ أوىل مراحل حيــث تب
ــي  ــة الت ــل املتوقع ــة البدائ ــل إىل التبصــر بجمل ــؤ باملســتقبل، ب ــدف إىل التنب ــا ال يه املســتقبلية. فاســترشاف املســتقبل هن

ــار الواعــي ملســتقبل أفضــل.  تســاعد عــى االختي
وصالــون الشــباب هــو ذلــك التجمــع الضخــم لشــباب نأمــل أن يكــون هــو الغــد الحقيقــي لهــذا البلــد مســترشفًا املســتقبل 

بطريقتــه وأفــكاره وإبداعاتــه عــى أســس مدروســة. 
وتــأيت هــذه الــدورة املتميــزة للصالــون للتأكيــد عــى دور الشــباب مــن خــالل الوصــول ألعــال فنيــة نســترشف بهــا مســتقبل 
الفــن يف بلــد كان ومــازال رمــزًا للحضــارة اإلنســانية الســباقة، والوصــول إلبداعــات وأفــكار مســتقبلية قامئــة عــى اســراتيجيات 

ــتقبل”.  “استرشاف املس

                                                                                                  اللجنة املنظمة لصالون الشباب الدورة الـ30 





أ.د/ خــــــالد ســـــرور                       رئيًسا

أ.د/ أحــمد رجــب صـقر                         عضًوا

أ.د/ محــــــمود حــامد                         عضًوا

الفنان/ حــنفي محـمود                       عضًوا

أ/ داليـــــــا مصــــطفى                      عضًوا

أ/ محمد ابراهيم توفيق                       عضًوا

أعضاء اللجنة املنظمة لصالون الشباب الدورة 30





أ.د/ هــوايـدة السـباعى               رئيس اللجنة

الفنان/ ناجـــى فــــريد                   عضًوا

أ.د/ عـــــادل هــــارون                   عضًوا

أ.د/ أمـــــل مصـــطـفى                  عضًوا

أ.د/ هــــــاىن األشــــقر                   عضًوا

أ.د/ هــــند الفـــالفــىل                   عضًوا

الفنان/ كـــــريم نــبـيل                   عضًوا

أ/ محمد إبراهيم توفيق            عضًوا )فرز واختيار(

الفنانة/ ســــارة شـــلبى               أمن اللجنة

لجنة الفرز واالختيار والتحكيم



 مجال التصوير



أحــمد إبراهــيم هــالل 

أحـمد شــعبان ابو العـال

أحمد عبد الحميد الشافعي

أحــمد محــمد حسـانن

أحـمد محـمود ســليان

إســالم أحــمد الريحــاىن 

أســـاء أشـــرف جــابر

أساء جال عبد الوهاب

آالء أيـمــــن حســــــن

الســـيد عطـــا الســـيد

الســـيد محــمد مهــدي

أمــــنية محـــمد ســـيد

آيــــة صــــرى أحـــمد

آيــــة فـوزي أبو خطـوة

بانسيه أحمد عبد العزيز

بســنت أشــرف بــدوى

بيشوى زارع عبد الحنون

جــورج وهــيب فاضــل

حســنة حـنفى محــمود 

حســـن ســيد ياســـن

دينـــا صــموئيل نصــر

دينـــا فتحـــى حلــمى

رانيـــا علـــــي جـــــاد

رحــمة كــرم أبــو زيـد

روزان أشــرف عــدوان 

ريـم جال عبد الناصـر

ســارة مـاهــر سـليان

ســارة محــمد تهــامى

ســلمى عصــام أحــمد

ســمر حســـن محــمد 

سـميحة محـمد تهامـي

عائشة محمد نور الدين

عبد الرحمـن عـز الدين

عـــبر عـــــادل علـــي

عـــــال فــــوزى أمـــن

علـــى حســـام رفعــت

عمر محمد أبو العال جر

فاطـــمة رمضــان ســيد 

فاطمة صالح الدين عمران

مـاجــي عاطــف مــريد

محـــمد أحــمد زيــادة

محــمد جــابر البحـرى

محــمد جــال بسـيوين

محمد حسن عبد الباقي

محــمد مدحـت الســيد

مـروة محـمود أبو النر

مصـطفى سـيف النصــر

منتصـــر محــمد صــابر

مــــى محــــمد ســالـم

مينـــا نصـــيف فهـــمي

نهــــلة إبراهـــيم ســيد

هــالة خــــليـل الحـــداد

هـبة الله محـمد خـــلف

والء أبو العينن إساعيل 

يحــيى محـــمد خــــليل 
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ــا  ــارض منه ــة ، شــارك يف عــدة مع ــون تطبيقي ــوس فن ــد 1992، بكالوري موالي

صالــون الجنــوب الــدويل الخامــس ، معــرض أجنــدة مكتبــة اإلســكندرية 

11  ، 12 ، صالــون الشــباب 28 ، 29 ، ملتقــى األقــر الــدويل للفنــون 

الرلــس  مراكــب  معــرض   ، الثــاين  النســجيات  صالــون   ، األول  البريــة 

ــزة  ــى الجائ ــل ع ــاين ، حص ــدويل الث ــراكا ال ــايل أوس ــري أزاد 2019 ، بين جال

ــر  ــزة الكــرى مســابقة الشــباب تصوي ــدويل ، الجائ ــايل أوســراكا ال األوىل لبين

مركــز الحريــة لإلبــداع باإلســكندرية، جائــزة د. رفيــق خليــل للتصويــر قاعــة 

هيباتــا، لــه مقتنيــات لــدى عديــد مــن األفــراد واملؤسســات مبــر وخارجهــا.

أحـمد إبراهـيم هـالل
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مواليــد 1991 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2013 ، عضــو نقابــة الفنانــن 

يض  مهرجــان  منهــا  املعــارض  مــن  العديــد  يف  شــارك   ، التشــكيلين 

األول للشــباب العــريب جالــري يض 2016 ، ســمبوزيوم األقــر الــدويل 

الرومــاين بوخارســت  باملتحــف  الكتــاب  فــن  بينــايل   ، للتصويــر 2017 

نــال   ،  2019 جالــري  موشــن    a place to belong معــرض   ،  2018

  B.ARTجالــري الــدويل  الجنــوب  صالــون  الجاعــي  العــرض  جائــزة 

جائــزة   ،  2017 الشــباب  صالــون  الجاعــي  العمــل  جائــزة   ،2016

ــه العديــد مــن املقتنيــات مبــر وخارجهــا. ســمبوزيوم األقــر الــدويل ، ل

أحمد شعبان أبو العـال
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مواليــد 1989 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصويــر 2011،  

ــة  ــر بكلي ــم التصوي ــي بقس ــح الفن ــم الترشي ــر وعل ــدرس التصوي م

الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة ، عضــو نقابة الفنانن التشــكيلين 

2011 ، شــارك يف عــدة معــارض محليــة ودوليــة منها صالون الشــباب 

2010 ، 2011 ، بينــايل أوســراكا الــدويل العــريب الــريك 2013 ، صالــون 

الشــباب اإلســكندرية 2015، معــرض القــط املري بروكســيل بلجيكا 

2014 ، املعــرض األول لجالــري األقــر الــدويل 2018 ، معرض أجندة 

مبكتبــة اإلســكندرية 2019 ، حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز منهــا 

جائــزة لجنــة التحكيــم ببينــايل أوســراكا األول للشــباب 2017 ، لــه 

العديــد مــن املقتنيــات منهــا لــدى محافظــة جنــوب ســيناء  2017.

أحمد عبد الحميد الشافعى
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ــة  ــون جميل ــوس فن ــد 1989، بكالوري موالي
قســم التصويــر جامعــة جنــوب الــوادى 
املعــارض  مــن  الكثــر  ىف  شــارك   ،  2013
منهــا صالــون الشــباب 25 اليوبيــل الفــى، 
معــرض صالــون الجنــوب 1، 3 ، 4 باألقــر، 
معــرض لوحــة لــكل بيــت بــدار األوبــرا 
ــكندرية،  ــينا باإلس ــرض الراس ــة ، مع املري
معــرض عــى هامــش مهرجــان الســينا 
ــى  ــش ملتق ــى هام ــرض ع ــة ، مع اإلفريقي
التصويــر الــدوىل باألقــر ، معــرض ملتقــى 

ــات. ــتوى الجامع ــى مس ــداع االول ع إب

أحمد محـمد حسـانني
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مواليــد 1990، فنــان مــري معــارص، بكالوريــوس تربيــة 

فنيــة ،  يهتــم بالدمــج بــن الفنــون والعلــوم خاصــة 

الفيزيــاء ، شــارك يف عــدة معــارض محليــة ودوليــة منهــا 

معــرض نــص بــدرب 1718 ، معــرض الــدور الســادس 

ــريب األول ،  ــباب الع ــان يض للش ــواز ، مهرج ــدق فين بفن

ــون الشــباب 27 ، 28 ،29،  ــان ،  صال ــرض مــرشوع فن مع

ــريب  ــباب الع ــان يض للش ــكا، مهرج ــرو تروني ــرض كاي مع

الثــاين، معــرض فرســان يض 2 ، الجائــزة الكــري يف صالــون 

الشــباب 27 عــن عمــل طــواف النمــط ، جائــزة مهرجــان 

ــاين. ــريب الث يض للشــباب الع

أحمد محمود سـليامن
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ــم  ــاعد بقس ــدرس مس ــكييل ، م ــان تش ــد1986، فن موالي

ــا ، شــارك  ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــر كلي التصوي

 ، الشــباب  صالــون  منهــا  معــارض جاعيــة  عــدة  يف 

ــزة العــرض  ــوب ، حصــل عــى جائ مــرشوع  شــال وجن

ــر  ــون - تصوي ــزة الصال ــون الشــباب 26، جائ الخــاص صال

بصالــون الشــباب 27 ، جائــزة املشــاركة يف ســمبوزيوم 

األقــر الــدويل بصالــون الشــباب 29، لــه مقتنيــات لــدى 

املؤسســات ، مكتبــة اإلســكندرية ، الهيئــة العامــة لقصــور 

الثقافــة ، ولــدى العديــد مــن األفــراد مبــر ، أملانيــا، 

ــعودية. ــر، الس ــا، قط فرنس

إسـالم أحـمد الريحـاين
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مواليد1992،فنانــة تشــكيلية، 

بكالوريــوس فنــون جميلــة  

تخصــص  املنيــا    جامعــة 

التصويــر  شــعبة  تصويــر 

ــتر   ــدى ماجيس الجدارى،متهي

تصويــر  املنيــا  جامعــة 

ــن  ــاركت مبعرض ــدارى، ش ج

جاعيــن بالكليــة، صالــون 

الشــباب 27  ،28، مهرجــان 

ىض الثاىن للشــباب العرىب 2018.

أسـمــاء أشـرف جــابـر
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مواليــد 1986، مــدرس مســاعد بقســم الرســم 

جامعــة   - الفنيــة  الربيــة  بكليــة  والتصويــر 

املعــارض  مــن  العديــد  ىف  شــاركت   ، حلــوان 

الجاعيــة منهــا معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس 

مبركــز الجزيــرة للفنــون ، معــرض جاعــى بأتيليــه 

، 27، معــرض  الشــباب 26  ، صالــون  القاهــرة 

جاعــى بقاعــة إبــداع 2019. 

أسامء جامل عبدالوهاب
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 ، بريــة  فنانــة   ،  1995 مواليــد 

بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم 

ــد  ــاركت يف العدي ــر 2018 ، ش تصوي

منهــا  الجاعيــة  املعــارض  مــن 

ــة 4 بجالــري  معــرض أشــيايئ املفضل

مرشبيــة 2019 ، مســابقة روزنامــة 

7 ، صالــون الشــباب 29 ، معــرض 

أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية ، جالري 

يض ، تعــرض أعالهــا يف تــاون هاوس 

جائــزة  عــى  ، حصلــت  جالــري  

مســابقة روزنامــة 7.

آالء أيــمـن حــســـن
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مواليــد 1985 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة 

حلــوان ، شــارك ىف صالــون الشــباب ، ســمبوزيوم 

ــابقة  ــان ، مس ــدق مريدي ــب فن ــر يف ده التصوي

ــارض  ــز، مع ــارع املع ــة يف ش ــة املقام وزارة الثقاف

األول  يض  مهرجــان   ، الفنيــة  الربيــة  بكليــة 

محمــود  مركــز  يف  شــخيص  معــرض   ، والثــاين 

ــن  ــزة م ــى جائ ــل ع ــكندرية ،  حص ــعيد باإلس س

ــن  ــة م ــع وزارة الصناع ــة م ــابقة وزارة الثقاف مس

شــارع  املعــز ، جائــزة مهرجــان يض األول ، جائــزة 

ــر. ــال التصوي ــون 29 يف مج الصال

الســيد عطــا الســيد
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مواليــد 1992 ، طالــب يف كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة، 

ــع الـــ 55،54،  ــون الطالئ ــباب الـــ 26 ، صال ــون الش ــارك ىف صال ش

ــس  ــى الرل ــية األوىل ، ملتق ــدورة التأسيس ــم ال ــوار للرس ــون ن صال

الثالــث للرســم عــى الحوائــط واملراكــب ، معــرض جاعــي يف كليــة 

الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان ، معــرض رؤى األول كليــة الفنــون 

ــون  ــز صال ــدى جوائ ــى إح ــل ع ــورة ، حص ــة املنص ــة جامع الجميل

ــدورة التأسيســية. ــوار للرســم ال ن

السـيد محـمد مهـدي
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مواليــد 1992، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعة 

حلــوان -  قســم تصويــر ، شــاركت يف العديــد من 

املعــارض منهــا معرض الطالئــع الثاين والخمســن، 

ــدة ،  ــة الواح ــة اللقط ــاعات لجاع ــرض الس مع

ــون الشــباب 27 ، رابطــة مصــورات  معــرض صال

ــرشة  ــرض ع ــة 2017، 2019 ، مع ــون الجميل الفن

عــى عــرشة بجالــرى خــان مغــرىب، معــرض 

لوتــس لجاعــة اللقطــة الواحــدة.

أمــنية محـــمد ســيد 
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ــا،  ــة لغــة إســبانية وآدابه ــد 1998 ، طالب موالي

مهتمــة بالفنــون البريــة والرســم بشــكل 

الــورش  مــن  العديــد  يف  شــاركت   ، خــاص 

ــداع  ــكار اإلب ــا أوس ــة منه ــابقات املحلي واملس

اإلفريقــي ، أصبحــت جــزء مــن ســنة أوىل 

لقطــة والتــي تعــد جــزء مــن جاعــة اللقطــة 

الواحــدة، تهتــم بتعليــم أساســيات الفنــون 

مــن خــالل ورش عمــل وســيمينارات عديــدة، 

ــوايل يف  ــى الت ــنتن ع ــز األول لس ــت  املرك نال

ــي. ــر الزيت ــال التصوي ــداع يف مج ــابقة إب مس

آيــــة صــربي أحــمد
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مواليــد 1991 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم 

التصميــات املطبوعــة شــعبة رســوم نــرش 2013، 

ــد مــن املعــارض منهــا معــرض  شــاركت يف العدي

ــز  ــباب يف مرك ــابقة الش ــينا ، مس ــفينة الراس الس

أتيليــه  يف  الصغــرة  األعــال  بينــايل  اإلبــداع 

إســكندرية ، حصلــت عــى الجائــزة الثانيــة يف 

ــرة 2015.  ــال الصغ ــايل األع بين

آية فـوزى أبـو خـطوة
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مواليــد 1989 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية قســم التصويــر 2013 ، ماجيســتر بعنــوان االتجاهات 

ــا  ــد مــن املعــارض منه ــي 2017 ، شــاركت يف العدي ــة وأثرهــا يف نشــأة وتطــور الفــن البيئ ــة املهتمــة بالبيئ الفكري

صالــون الشــباب بقــر الفنــون بــدار األوبــرا املريــة 2013 ، 2014 ، ملتقــى األقــر للفنــون 2018 ، حصلــت عــى 

ــد مــن  ــا العدي ــاس 2018 ، له ــاس إىل الن ــون ، مؤسســة الفــن مــن الن ــاء مبعــرض ملتقــى األقــر للفن ــزة اقتن جائ

املقتنيــات داخــل وخــارج مــر.

بانسيه أحمد عبد العزيز
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مواليــد 1996 ، درســت بكليــة الفنــون التطبيقيــة ، شــاركت يف العديــد 

مــن املعــارض الجاعيــة والــورش الفنيــة منهــا معــرض أجنــدة مبكتبــة 

اإلســكندرية ، معــرض ورق × ورق بجالــري التــاون هــاوس ، مهرجــان 

إبــداع للفنــون بفيلــم قصــر ، املؤمتــر العلمــي الفنــي للشــباب بجامعــة 

دميــاط ، مبــادرة عيشــها باأللــوان مبدينــة بــدر ، فــازت باملركــز الثالــث 

يف املؤمتــر العلمــي الفنــي للشــباب بجامعــة دميــاط ، تــم نــرش ثــالث 

كتــب مــن رســومها بــدار مصابيــح لكتــاب الطفــل ببغــداد.

بسـنت أشـرف بـدوي
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مواليــد 1988 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة باألقــر قســم التصويــر 

ــة جامعــة األقــر، شــارك  ــون الجميل ــة الفن 2010، مــدرس مســاعد بكلي

ىف العديــد مــن الــورش الفنيــة واملعــارض منهــا صالــون الشــباب 25 ، 27 ، 

صالــون الجنــوب 1 ، 4 ، 6 ، معــرض تراســينا باإلســكندرية ، معــرض أتيليــه 

اإلســكندرية 2015 ، شــارك يف ملتقــى مراســم طــور ســيناء 2019 ، حصــل 

عــى العديــد مــن الجوائــز منهــا جائــزة أتيليــه اإلســكندرية 2015 ، جائــزة 

.2018  CIB اقتنــاء بنــك

بيشوى زارع عبد الحنون
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مواليــد 1990 ، بكالوريــوس تربيــة فنية 2011، 

ــورش  ــات وال ــن املهرجان ــد م ــارك يف العدي ش

أكادمييــة  ، أســس  الفنيــة مبــر وخارجهــا 

ــه  ــة برؤيت ــكيلية الخاص ــون التش ــم الفن لتعلي

دافينــي  أكادمييــة  الفنيــة 2016 وســميت 

ــرض  ــارك يف مع ــون ، ش ــم  والفن ــم الرس لتعلي

جاعــي فنــي يف الهنــد أقيــم بجامعــة كيــت، 

لــه العديــد مــن املقتنيــات منهــا لــدى الهيئــة 

العامــة  لقصــور الثقافــة 2014، بانورامــا حــرب 

ــال  ــال األع ــض رج ــدى بع ــر  2014 ، ل أكتوب

ــا. مبــر وخارجه

جـورج وهـيب فاضـل
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مواليــد 1987، كليــة الفنــون قســم التصويــر جامعة اإلســكندرية ، شــاركت 

يف العديــد مــن املعــارض املحليــة منهــا معــرض أجنــدة ، صالــون الشــباب 

يف عــدة دورات ، مجموعــة معــارض دوليــة باإلمــارات العربيــة املتحــدة، 

إيطاليــا ، أمريــكا ، انجلــرا.

حسـنة حنفى محـمود
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تربيــة  بكالوريــوس   ،1986 مواليــد 

نوعيــة قســم الربيــة الفنيــة 2007 ، 

ــا  ــارض منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي ش

صالــون األعــال الصغــرة 2009، 2010، 

صالــون الشــباب 2008، 2010، 2011، 

2018 ، صالــون األبيــض واألســود مبركــز 

الجزيــرة للفنــون 2015، 2017 ، شــارك 

بالورشــة الفنيــة املصاحبــة لســمبوزيوم 

ــدويل الحــادي عــرش 2018 ،  ــر ال األق

لــه العديــد مــن املقتنيــات منهــا لــدى 

ــث 2017. ــن الحدي ــف الف متح

حســني ســـيد ياســني 
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مواليــد 1993 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2016 ، 

ماجيســتر الريبــة الفنيــة 2019 العالقــة بــن الواقــع 

وامليتافيزيقــا يف التصويــر املعــارص ، مــدرس مســاعد 

بقســم الرســم والتصويــر كليــة الربيــة الفنيــة، 

شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون 

الشــباب ال28 - 2017 ، معــرض هيئــة تدريــس 

قســم الرســم والتصويــر بقاعــة إبــداع 2019 ، معرض 

ومســابقة الفنــون البريــة للشــباب مبركــز الحريــة 

ــاين يف  ــز الث ــت املرك ــكندرية 2019، نال ــداع اإلس لإلب

املعــرض الرابــع لألعــال الفنيــة تحــت رعايــة وزارة 

ــا. ــوان ، ســفارة رصبي ــة حل ــة ، جامع الثقاف

دينــا صــموئيل نصــر
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مواليــد 1998 ، طالبــة بالفرقــة الثالثــة كليــة الفنــون 

الجميلــة جامعــة املنيــا قســم التصويــر الزيتــي ، شــاركت 

يف العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض فنــي مبكتبــة مــر 

.2018 CIB ــك ــع لبن ــرض تاب ــا 2018 ، مع ــة املني العام

دينــا فتــحـي حلــمي
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مواليــد 1986 ، شــاركت يف أكــر مــن 45 معــرض جاعــي منهــا  بإســبانيا، 

إيطاليــا ، فرنســا ، الهنــد ، البحريــن ،الســعودية ، قطــر ، الكويــت ، 

ســمبوزيوم شــيليا بالجزائــر، ملتقــى ســيدي رحــال باملغــرب 2016، معرض 

فــردي باإلســكندرية 2016، معــرض فــردي إســبانيا 2017، بينــايل الشــيخة 

د. ســعاد الصبــاح بالكويــت 2019، حصلــت عــى جائــزة البينــايل ، جائــزة 

لجنــة التحكيــم بأوســراكا 2018 ، جائــزة التميمــي مبعــرض أطيــاف 2019.

رانيــــا علـــي جــــاد
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بكليــة  طالبــة   ،1998 مواليــد 

الربيــة الفنيــة بالزمالــك، شــاركت 

بالكليــة،  داخليــة  معــارض  يف 

الخريــة. املعــارض  وبعــض 

رحـــمة كــرم أبـوزيـد
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بكالوريــوس   ،1997 مواليــد 

يف  شــاركت   ،2019 تربيــة فنيــة 

ــة  ــارض الجاعي ــن املع ــد م العدي

منهــا معــرض إعــادة صياغــة يف 

ــرض  ــون، مع ــرة للفن ــز الجزي مرك

وجــوه ونغــات يف قاعــة الشــهيد 

أحمــد بســيوىن، معــرض يف ســاقية 

الصــاوى، معــارض تابعــة لكليــة 

الربيــة الفنيــة. 

روزان أشــرف عـدوان
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ــداري  ــر الج ــم التصوي ــة قس ــون جميل ــوس فن ــد 1987، بكالوري موالي

ــن  ــد م ــاركت يف العدي ــكيلين، ش ــن التش ــة الفنان ــو نقاب 2009، عض

ــان  ــز رامت ــرض مبرك ــباب 19 ،25 ،26، مع ــون الش ــا صال ــارض منه املع

2009، معــرض خــاص بأتيليــه القاهــرة 2010 ،2013 ، معــرض جاعــي 

مــع نخبــة مــن كبــار الفنانــن  بقاعــة The Gallery، معــرض يف قاعــة 

آرت ســارت 2015 ، 2016 ، 2017 ،2018 ، معــرض جاعــي مبركــز 

ــام 2018. ــرض الع ــرة 2018، املع الجزي

ريم جامل عبد النارص



44

ــة  ــون جميل ــوس فن ــد 1994 ، بكالوري موالي

ــدة يف  ــداري 2017، معي ــر الج ــم التصوي قس

املعهــد العــايل للفنــون التطبيقيــة ، شــاركت 

صالــون  منهــا  املعــارض  مــن  العديــد  يف 

الواحــدة  اللقطــة  معــرض  الشــباب27، 

للغــة  العاملــي  اليــوم  معــرض  الحــالق، 

ــوم  ــرض الي ــن مــر وفرنســا، مع ــة ب العربي

العاملــي للمــرأة التابــع للمجلــس القومــي 

للمــرأة، معــارض تابعــة لجامعــة حلــوان، 

ــزة  ــا جائ ــز تشــجيعية منه ــت عــدة جوائ نال

الشــباب27. تشــجيعية يف صالــون 

سـارة ماهـر سـليمـان
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مواليــد 1996، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ، شــاركت يف العديــد مــن 

املعــارض الجاعيــة منهــا صالــون الشــباب العرشيــن ، معــارض بالكليــة.

سـارة محـمد تهـامـي
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مواليــد 1997 ، طالبــة بالفرقــة الخامســة كليــة الربيــة الفنيــة 

جامعــة حلــوان، عضــو يف جاعــة اللقطــة الواحــدة ، شــاركت بعــدة 

ــراد مبــر. ــدى أف ــات ل ــا مقتني ــوان، له معــارض بجامعــة حل

ســلمى عصــام أحـمد
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مواليــد 1993، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر الجــدارى جامعــة حلــوان 2016، شــاركت يف العديــد مــن 

املعــارض منهــا صالــون الشــباب، معــرض ىض، معــرض روزنامــة. 
ســمر حســن محــمد
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مواليــد 1992 ، مــدرس مســاعد بقســم الرســم والتصويــر 

ــارض  ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــة ، ش ــة فني ــة تربي كلي

ــون الشــباب 25،  ــا صال ــة منه ــة واملحلي ــة الدولي الجاعي

29، معــرض ىض للشــباب العــريب الــدورة الثانيــة ، صالــون 

ــس،  ــع ، الخام ــث ، الراب ــر الثال ــدويل باألق ــوب ال الجن

حصلــت عــى العديــد مــن الجوائــز منهــا الجائــزة الكــرى 

بريطانيــا  جامعــة  باســم  الثالــث  الجنــوب  لصالــون 

الــدويل  األقــر  بســمبوزيوم  املشــاركة  2015،جائــزة 

للتصويــر 2018 ، جائــزة الفنانــة عايــدة عبــد الكريــم يف 

مســابقة الطالئــع 58 - 2018.

سميحة محمد تهـامى
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ــة  ــة الثاني ــة بالفرق ــد 1999 ، طالب موالي

ــر جامعــة اإلســكندرية ،  بقســم التصوي

شــاركت يف عــدة معــارض منهــا معــرض 

أجنــدة يف مكتبــة اإلســكندرية 2019، 

لتعليــم  تطوعــي  عمــل  يف  شــاركت 

األطفــال أساســيات الرســم والتصويــر 

ــف 2019.  ــهرين يف صي ــدة ش مل

عائشة محمد نور الدين
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مواليــد 1998، بكالوريــوس فنــون تطبيقية قســم 

ــة  ــو يف جاع ــاث، عض ــيل واآلث ــم الداخ التصمي

ــم  اللقطــة الواحــدة، شــارك يف معرضــن لتصمي

ــا  ــة، شــارك يف عــدة معــارض منه ــاث بالكلي اآلث

صالــون الشــباب 2018، معــرض أنوبيــس 2018، 

خيــال املآتــه 2018، اللوتــس 2019 مــع جاعــة 

اللقطــة الواحــدة، معــرض الطالئــع، نــال جوائــز 

ــس،  ــرض أنوبي ــز األول يف مع ــزة املرك ــا جائ منه

ــرض  ــجيعية يف مع ــزة تش ــس، جائ ــرض اللوت مع

ــع2019. الطالئ

عبد الرحمن عز الدين
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ــة  ــون الجميل ــة الفن ــك - كلي ــم الجرافي ــوع  قس ــم املطب ــعبة التصمي ــة ش ــون جميل ــوس فن ــد 1993، بكالوري موالي

ــث  ــوب األول والثال ــون الجن ــا معــرض صال ــوادى 2016، شــاركت يف عــدة معــارض منه ــوب ال باألقــر جامعــة جن

بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــر2013، 2015، معــرض الراســينا  باإلســكندرية 2015، معــرض إبدعــات فنــاين األقاليــم 

2016، معــرض بصــات الفنانــن التشــكيلين العــرب بأتيليــه القاهــرة 2017، معــرض أطيــاف بــدار األوبــرا املريــة 

2018، بينــايل أوســراكا الــدويل 2019، بينــايل بنجــال الــدويل بالهنــد 2019، منتــدى شــباب العــامل بــرشم الشــيخ 2019، 

نالــت العديــد مــن الجوائــز منهــا جائــزة لجنــة التحكيــم واملشــاركة مبنتــدى شــباب العــامل 2019،  لهــا عــدة مقتنيــات 

منهــا  لــدى متحــف الفــن املــري الحديــث 2017، وزارة الثقافــة 2018. عــــبري عــــادل عــيل
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فنــون  بكالوريــوس   ،1993 مواليــد 

ــوان  ــة قســم الزخرفــة جامعــة حل تطبيقي

2016، متهيــدي ماجيســتر 2018 ، معيــدة 

يف كليــة الفنــون التطبيقيــة - جامعــة بدر،  

ــا  ــة يف مجــال امليدي ــا العملي ــدأت حياته ب

ــي  ــب الفن والجرافيكــس واهتمــت بالجان

منهــم ، بــدأت العمــل عــى مرشوعهــا 

الخــاص املهتــم بإعــادة تأهيــل كل مــا هــو 

ــة  ــة غني ــة فني ــك إىل قطع ــم ومتهال قدي

باأللــوان والبهجــة  زفــر جالــري ، كانــت 

أحــد املشــاركن يف معــرض فــن األرض 

ــاز 2013. ــر ط ــر األم بق

عــــال فــــوزي أمــني
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ــد مــن  مواليــد 1993، بكالوريــوس هندســة 2016، شــارك ىف العدي

املعــارض املحليــة.

عـــىل حســام رفعـت
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ــك  ــد ذل ــام بع ــاري ، ق ــوي التج ــوم الثان ــد 1999، دبل موالي

بــرك التعليــم األكادميــي الجامعــي وذلــك لعــدم توافــر فرصــة 

لدراســة الفــن يف إحــدى الكليــات الفنيــة، هــو اآلن يف محاولــة 

لتعلــم الفــن بذاتــه، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعية 

منهــا صالــون الشــباب 2016 ، 2018،  صالــون القاهــرة.

عمر محمد أبو العال جرب
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ــات  ــا معــرض بن ــة منه ــة ودولي ــة 2009 ، شــاركت يف عــدة معــارض محلي ــون جميل ــوس فن ــد 1987، بكالوري موالي

ــك  ــن الجرافي ــرض ف ــر 2015 ، مع ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــث بكلي ــدويل الثال ــوب ال ــون الجن ــل 2007 ، صال الني

ــى بصــات الحــادى عــرش  ــون 2016 ، معــرض ملتق ــة الفن ــوىن بأكادميي ــون 2016 ، معــرض ك ــي بقــر الفن القوم

ــه القاهــرة 2016 ، املعــرض العــام 2018 ، معــرض Bangla Biennale بالهنــد 2018 ، معــرض أجنــدة 2019،  بأتيلي

ترينــاىل بانكــوك الخامــس الــدويل للحفــر والتصويــر 2019 ، حصلــت عــى عــدة جوائــز منهــا جائــزه اقتنــاء مــن وزارة 

ــزة املشــاركة بســمبوزيوم  ــدويل 2017 ، جائ ــايل أوســراكا ال ــن بين ــة رســم م ــزة الثاني ــة 2014 ، 2015 ، الجائ الثقاف

ــون الشــباب  2018. األقــر الــدويل بصال فاطمة رمضان سيد
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مواليد 1996 ، بكالوريوس تربية نوعية قسم الربية الفنية جامعة القاهرة ،  شاركت يف العديد من املعارض املحلية والدولية منها معرض بكلية 

العالج الطبيعي - جامعة القاهرة  2014 ، معرض بنيجريا 2019. 

فاطمة صالح الدين عمران
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 ، فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس   ،  1993 مواليــد 

مرحلــة املاجيســتر قســم نحــت ، عضــو يف نقابــة 

ــن  ــد م ــاركت يف العدي ــكيلين ، ش ــن التش الفنان

ــة بقاعــة  ــا إبداعــات املــرأة املري املعــارض منه

الهناجــر باألوبــرا 2017 ، صالــون الشــباب 28 ، 29 

بقــر الفنــون باألوبــرا ، أطيــاف 1 ، 2 باألوبــرا ، 

معــرض الطالئــع 58 ، معــرض فــردى إحنــا بتــوع 

األتوبيــس بســاقية الصــاوى ، نالــت العديــد مــن 

الجوائــز منهــا جائــزة الفنانــة فاطمــة رفعــت 

ــمبوزيوم  ــة ، س ــون الجميل ــى الفن ــة محب بجمعي

ــدويل  11. ــر ال األق

ماجـى عـاطف  مـريد
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مواليــد 1992 ، معيــد بقســم الرســم والتصويــر بكليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، شــارك يف عــدة معــارض منهــا 

ــا أربــع  صالــون الشــباب التاســع والعرشيــن، مهرجــان ىض الثــاىن للشــباب العــريب، معــرض وجائــزة ســفارة رصبي

ســنوات عــى التــواىل.

محــمد أحــمد زيـادة
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مواليــد 1993 ، معيــد بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 

اإلســكندرية قســم التصويــر ، شــارك يف بعــض املعارض 

املحليــة منهــا صالــون الشــباب 2015 ، صالــون العــرض 

 ،2017 الجنــوب  صالــون   ،  2016 بالقاهــرة  األول 

معــرض احتفاليــة األخويــن وانــيل مبركــز محمــود 

ــن  ــرض مصــورون م ســعيد باإلســكندرية 2018 ،  مع

اإلســكندرية  أتيليــه  صالــون   ،  2018 اإلســكندرية 

للشــباب 2018 ، نــال بعــض الجوائــز منهــا املركــز 

األول عــى مســتوى الجامعــات يف مســابقة إبــداع 

يف التصويــر الزيتــي 2015 ، جائــزة الفنــان املقيــم 

بصالــون أتيليــه اإلســكندرية 2018.

محـمد  جـابر البحـريي
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ــاين  ــون فن ــا صال ــارض منه ــدة مع ــارك يف ع ــد 1989 ، ش موالي

األقاليــم األول ، صالــون فنــاين مــر األول 2016 ، صالــون 

الفيــوم 2017 ، مهرجــان يض للشــباب العــريب الثــاين 2018، 

معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2019 ، الجائــزة األوىل 

مناصفــة يف صالــون فنــاين األقاليــم األول ، الجائــزة األوىل تصوير 

ــرغ 2019 - 2020.  ــة التف ــوم 2017 ، منح ــون الفي ــن صال م

محمد حسني عبد الباقي
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مواليــد 1993 ، ماجيســتر يف العقائــد املريــة 

القدميــة مــن جامعة الفنــون الجميلة باإلســكندرية، 

منــذ 2016 يعمــل كمــدرب لــورش عمل يف مدرســة 

الفنــون مكتبــة اإلســكندرية ، شــارك يف العديــد 

مــن املعــارض منهــا صالــون الشــباب ، الصالونــات 

العامــة املنظمــة مــن خــالل وزارة الثقافــة يف مــر، 

معــرض جاعــي نغــات مختلفــة جالــرى يوبونتو، 

 Ecole ــطة ــو بواس ــل بالفيدي ــة عم ــارك يف ورش ش

 2014   superieure d’Art Aix en provence

 Biennale des jeunes créateurs de l’Europe،

.2015  et de la Méditerranée

محـمد جـامل بسـيوين
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ــوس  ــد 1996، بكالوري موالي
  ،2019 فنيــة  تربيــة 
قســم  ماجيســتر  طالــب 
الزخرفيــة،  التصميــات 
مــن  العديــد  يف  شــارك 
منهــا  الفنيــة  املعــارض 
لوحــات تراثيــة يف التصويــر، 
اليدويــة،  الطباعــة 
الــراث،  يف  تصميــات 
ســالم،  طاقــة  أكتوبــر 
الــدويل،  القاهــرة  ملتقــى 
ــا.   ملســات ، مهرجــان صربي

محـمد مـدحت السيد
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ــة  ــوس تجــارة جامع ــد 1990 ، بكالوري موالي

الدراســات  ، دبلومــة  عــن شــمس 2011 

الحــرة كليــة فنــون جميلــة جامعــة حلــوان 

2016 ، عضــو ىف الجاعــة الفنيــة للقطــة 

الواحــدة ، شــاركت ىف صالــون الشــباب الـ28 

والـــ 29 عامي 2017 ،2018 ، معرض حيطان، 

ــدة  ــة الواح ــة اللقط ــرض الـــ 32 لجاع مع

ــس ، معــرض الـــ33  للقطــة  ، معــرض أنوبي

الواحــدة ، معــرض خيــال املآتــه، معــرض 

الـــ 34 لـــ  اللقطــة الواحــدة ، جائــزة الــورش 

ــون الشــباب 28. ــال الرســم صال ــة مج الفني

مروة محمود سيد أبو النرص
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فنــون    ، 1997 مواليــد 

جميلــة األقــر، شــارك 

يف العديــد مــن املعــارض 

ــباب ،  ــون الش ــا صال منه

معــرض أجنــدة ، معــرض 

، صالــون  نــوار  جائــزة 

يف  معــرض  الجنــوب، 

مهرجــان   ، ســكوتالندا 

يض العــريب، لــه مقتنيات 

.CIB ببنــك

مصـطفى سيف النرص
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مواليــد 1993، بكالوريــوس فنــون جميلــة باإلســكندرية 2016، درس الطبعــة الفنيــة بقســم 

ــك2019،  ــو الزمال ــري اوبونت ــك ، شــارك ىف معــرض جاعــي  نغــات مختلفــة جال الجرافي

رســم ممــى دهــب تحــت إرشاف محافــظ رشم الشــيخ مهرجــان املــرأة العربيــة لإلبــداع 

2018 ، شــارك ىف عــدة ورش فنيــة باألكادمييــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيــا والنقــل 

ــر. البحــرى، حصــل عــى شــهادات تقدي

منتصـر محمد صابر



66

مواليــد 1997 ، طالبــة يف الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان ، شــاركت يف عــدة معــارض منهــا معــرض الربيــع بســاقية 

الصــاوى ، معــرض كليــة الفنــون الجميلــة ، معــرض ورش صالــون الشــباب ، شــاركت يف أعــال الديكــور للمهرجــان 

العلمــي لجامعــة زويــل ، حصلــت عــى املركــز الثــاين يف مســابقة لألفــالم القصــرة 2019.

مــى محــمد ســالــم
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مواليــد 1993 ، شــارك ىف معــارض طالبيــة عديــدة بالكليــة ، معــرض بجمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ، معــرض يف 

مكتبــة اإلســكندرية ، مســابقة إبــداع للشــباب العــريب ، معــرض فــردي يف كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا ، شــارك 

يف ورش عديــدة بالكليــة منهــا ورشــة للوفــد األملــاين ، لــه العديــد مــن املقتنيــات منهــا لــدى الفنــان األســتاذ الدكتــور 

ــات داخــل مــر  ــه يض للشــباب العــرىب ، مقتني ــة اإلســكندرية ، أتيلي ــح ، مكتب ــان مدحــت صال ــوار ، الفن أحمــد ن

وخارجهــا يف دىب وفرنســا.

مينــا نصــيف فهــمى
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مواليــد1991 ، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة قســم تربيــة فنيــة 2012 ، دبلومــة يف 

ــة جامعــة القاهــرة تخصــص  ــة فني ــة قســم تربي ــة نوعي ــة تربي ــدة بكلي ــر، معي التصوي

رســم وتصويــر ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا بصالــون الشــباب 27 

بعمــل تصويــري ، جائــزة معــرض الطالئــع جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ، تــم اقتنــاء 

ــل نجيــب ســاويرس. ــون الشــباب 27 مــن قب عملهــا يف صال

نهــلة إبراهـيم سيد
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مواليــد 1990 ، مــدرس مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة قســم التصويــر الزيتــي ، عضــو بنقابــة الفنانــن التشــكيلين، 

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا املعــرض الجاعــي لدفعــة إعــدادي فنــون باملبنــى الرئيــي مبظلــوم ، صالــون 

الشــباب القاهــرة ، املعــرض األول لراســينا جالــري ، مســابقة صالــون األتيليــه للشــباب ، نالــت العديــد مــن الجوائــز 

منهــا الجائــزة األوىل مبســابقة معــرض الشــباب باســتاد الجامعــة ، الجائــزة األوىل مبســابقة صالــون األتيليه الســكندري، 

جائــزة تشــجيعية مبســابقة صالون ضـــي للشــباب.

هــالة خـليل الحــداد
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ــة،  ــة فني ــة تربي ــة بكلي ــات الزخرفي ــة قســم التصمي ــة فني ماجيســتر تربي

جامعــة حلــوان ، مصممــة جرافيــك يف إحــدى الــرشكات الســياحية الكــرى 

بالســعودية ، صاحبــة فكــرة تجميــل حديقــة الحيوانــات بالجيــزة.

هبة الله محمد خلف
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مواليــد 1996 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة - اإلســكندرية 2019 ، شــاركت يف أكــر مــن فاعليــة فنيــة منهــا إحتفاليــة 

ــايل الشــباب العــريب رشم الشــيخ 2018 ، ملتقــى  محمــود ســعيد مبتحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية 2015، بين

الســالم العاملــي هنــا نصــيل مًعــا بســانت كاتريــن 2018، شــاركت ىف جداريــة ســور مستشــفى أطفــال الرمــل برعايــة 

صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف مــر ، الجداريــة الداخليــة يف اســتاد حــرس الحــدود، مــرشوع  إرســم شــارعك 

مبنطقــة أبــو ســليان، تجميــل غــرف الكيــاوي مبعهــد دمنهــور لــألورام.

والء أبو العينني إسامعيل
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مواليــد 1996 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا  صالــون الشــباب 29 ، معــرض فــردي 

بقاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين بكليــة الربيــة الفنيــة ، معــرض ثنــايئ بقاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين بكليــة الربيــة 

الفنيــة 2017، العديــد مــن املعــارض الجاعيــة ، العديــد مــن الــورش باملتحــف اإلســالمي ، بيــت الخــزف املــري.

يحــيى محـمد خــليل





 مجال النحت



أحـــمد الســـيد محـــمدي

أحـــمد طــــــه جــــــودة 

أحـــمد مجــدى محـــــمد

أحـــمد محـــمد عبـد اللـه

أمـــــنية ســـــامى بـــــدر

تـــريـــز مجـــدى ريـــاض

زيـــنب صــــبحى حـــنفى 

ســــارة ماهــــــر قاســــم 

ســـعاد رمضان عبد الرحيم

ســــمر مجـــدي البصـــال

شـــروق باســـــم هــــالل

عبد الرحمن أحمد القريطي 

عبد الرحـمن حسـن عـواض 

عبد الـرؤف محـمد بهـجت

عمــــــر خـــــالــد زكــــي 

كـــريم حـــمدى قنصـــوه

محــمد عــــــادل عـــــيل

محــمد محــمود الشــاذىل

محــمد مســــعد ســــعد

مـــــروة مجــــدى عـــيد

مصـطفى فـاروق عطا الله

مصـــطفى محـــمد بـــكر

مصـــطفى محــمد خضــر

منـــى عطـــــية هــــيكل

منـــى عمـــــر مصــطفى

مـــونيكا عــــادل وهـــبه

ميسـون مصـطفى الزربــة

مينــــــا حنـــــــا زكـــــى

يحيى عبد الفتاح نور الدين

يوســـتينا شــحاته فهــمي
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مواليــد 1989 ،  بكالوریــوس فنــون جمیلــة 2011 ، معید بكلیة 

ــن  ــد م ــارك ىف العدي ــورة ، ش ــة املنص ــة جامع ــون الجمیل الفن

املعــارض منهــا ورشــة عمــل تشــكیل املعــادن مركز اإلســكندریة 

لتجمیــل املدینــة 2010 ، صالــون شــباب اإلســكندریة ، صالــون 

شــباب القاھــرة ، معــرض أول مــرة، مكتبــة اإلســكندریة 2013، 

معــرض رؤى نحتیــة ، صالــون شــباب اإلســكندریة ، ســمبوزیوم 

ــاط 2017 ، مهرجــان يض للشــباب  ــة دمی ــن النحــت بجامع ف

بكلیــة  التدریــس  هیئــة  أعضــاء  معــرض   ،  2018 العــريب 

ــا  ــز منه ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــل ع ــة ، حص ــون الجمیل الفن

ــزة  ــكندرية ، جائ ــباب اإلس ــون ش ــزة األوىل 2011 ىف صال الجائ

ــة 2016.  ــزة تقديري ــاء2012، جائ اقتن

أحـمد السـید محمدي
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مواليــد 1993، بكالوريــوس تربيــة رياضيــة، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا معــارض 

ــر،  ــدوىل باألق ــع ال ــوب الراب ــون الجن ــات، صال ــباب الجامع ــداع 2 ، 3 ،4 لش ــابقة إب مس

ــرض  ــت 1 ، 2 ، 3، مع ــن النح ــن لف ــزة آدم حن ــرض جائ ــباب ال 27 ، 28، مع ــون الش صال

جاعــى  بدايــة الطريــق  قاعــة هيباتيــا باإلســكندرية، ورشــة صالــون الشــباب ال27، حصــل 

ــويف ىف  ــى س ــة بن ــتوى جامع ــى مس ــز األول ع ــا  املرك ــز منه ــن الجوائ ــد م ــى العدي ع

النحــت، جائــزة نحــت ىف أســبوع شــباب الجامعــات املريــة العــارش، لــه مقتنيــات لــدى 

ــراد. وزارة الشــباب والرياضــة وبعــض األف

أحـــمد طــــه جــودة
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مواليــد 1987 ، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة قســم الفنــون 2008، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا  معــرض جائــزة 

روتــى الصينيــة The Cup of Ruci Town of China، صالــون الشــباب الـــ 22، 25، 26،  شــارك ىف مــرشوع إحيــاء 

اإلنســانية مبدينــة رشم الشــيخ الــذي ضــم 72 فنــان، ســمبوزيوم أســوان الــدوىل للنحــت عــى األحجــار كفنــان أســايس 

ــان عاملــى،  ــز املحليــة والدوليــة منهــا الجائــزة الرابعــة ضمــن 75 فن أســوان 2018، حصــل عــى العديــد مــن الجوائ

مدينــة روتــي الصــن 2018، لــه مقتنيــات لــدى وزارة الثقافــة املريــة والصينيــة ولــدى أفــراد مبــر والخــارج.

أحـمد مجـدى محـمد
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ــم،  ــر املجس ــم التعب ــة قس ــة الفني ــة الربي ــد بكلي ــد 1994، معي موالي

شــارك يف معــرض طبقــات مــن األرض يف اوبونتــو، شــارك يف العديــد مــن 

املعــارض يف كليــة الربيــة الفنيــة.

أحـمد محـمد عبداللـه
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مواليــد 1994، بكالوريــوس تربيــة فنيــة بالزمالــك، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض للفنــون بالجزيــرة 
2017، 2018، معــرض ســربيا 2017، معــرض بســيوىن محمــود 2013 ، 2014 ، معــرض بســاقية الصــاوى 2015. 

أمـــنية ســـامى بـدر
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مواليــد  1986، ماجيســتر الربيــة النوعيــة يف الربيــة الفنيــة، أخصــايئ فنــون تشــكيلية 

بــوزارة الثقافــة ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الداخليــة والخارجيــة، كــا ســاهمت 

ــا يف  ــة والتشــكيلية مــن مســابقات وورش عمــل محليً ــات الفني ــد مــن الفاعلي يف العدي

مجــاالت الرســم والتصويــر، الطباعــة، األشــغال الفنيــة ، النحــت ، املعــادن. 

تــريز مجــدي ريــاض
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ــة  ــون جميل ــوس فن ــد 1986 ، بكالوري موالي

قســم النحــت امليــداين 2011 ، شــاركت يف 

معــارض جاعيــة منهــا صالــون الشــباب  

أجنــدة  معــرض    ،2017  ،  2016  ،2015

النحــت  ملتقيــات   ، اإلســكندرية  مبكتبــة 

عــى األحجــار والتــي مــن أهمهــا ســمبوزيوم 

 ، للجرانيــت  الــدويل  للنحــت  أســوان 

ــاين  ــية الث ــه الفرنس ــة بزيي ــمبوزيوم مدين س

لنحــت الرخــام  2019، نالــت جائــزة آدم 

حنــن  بالــدورة الثانيــة والثالثــة.

زينب صـبحي حـنفي
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مواليــد 1993 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان قســم النحــت 2016 ، شــاركت 

يف العديــد مــن املعــارض والفاعليــات الفنيــة منهــا صالــون الشــباب 26 ، 27 ، 28 ، صالــون 

ــي 2017،  ــمبوزيوم مدينت ــة س ــوان 2019 ، ورش ــمبوزيوم أس ــة س ــت 2018 ، ورش النح

ورشــة ســمبوزيوم مــر الــدويل بالغردقــة. 

سـارة مــاهـر قـاســم
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ــون  ــة الفن ــة بقســم النحــت شــعبة النحــت امليداين بكلي ــد 1997 ، طالب موالي

ــة تابعــة لقســم النحــت  ــا  ، شــاركت يف معــارض جاعي الجميلة جامعــة املني

ــرض  ــاركت مبع ــا ، ش ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــت  يف كلي ــي أقيم والت

ــا.  ــة املني ــون جميلة بجامع ــة فن ــك ال CIB يف كلي بن

سعاد  رمضان عبد الرحيم
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ــارض  ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــد 1988، ش موالي

منهــا ورشــة ســمبوزيوم أســوان الــدوىل للنحــت ىف 

دورتــه 21، مســابقة آدم حنــن ىف دورتهــا الثانيــة ، 

صالــون الشــباب ، بينــاىل الثقافــة والفنــون الــدوىل 

ــا  ــز منه ــن الجوائ ــد م ــت عــى العدي 2014، حصل

جائــزة الفنــان آدم حنــن الجائــزة الثالثــة  2018 ، 

لهــا عــدة مقتنيــات لــدى جمعيــة محبــى الفنــون 

الجميلــة  وصنــدوق التنميــة الثقافيــة ، بالبنــك 

ــون  ــادى املقاول ــدى ن ــدوىل CIB ، ول ــارى ال التج

العــرب ، ولــدى أتيليــه جــدة للفنــون.

سـمر مــجدى البصـال
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ــة  ــداين جامع ــت املي ــم النح ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــدة  بكلي ــد 1993 ، معي موالي

حلــوان ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا  املعــرض الخــاص مبســابقة آدم حنــن 

ــون  ــة ب Magdoub art gallery ،  صال ــدورة الثاني ــرض spirits 12  ال 2019 ،  مع

ــويرسا. ــة APCD بس ــرض Mobili’ ta tat te  مبؤسس ــباب ، مع الش

شـروق باســم هــالل
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مواليــد 1997، طالــب بالفرقة 

الرابعــة كليــة الربيــة الفنيــة 

بجامعــة حلــوان، شــارك يف 

العديــد مــن املعــارض.

عبد الرحمن أحمد القريطي
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ــدرس  ــت 2016 ، م ــص نح ــة تخص ــة الفني ــتر الربي ــد 1990، ماجيس موالي

مســاعد بقســم الربيــة الفنيــة جامعــة جنــوب الــوادي ، شــارك يف العديــد 

مــن املعــارض منهــا  ســمبوزيوم النحــت بدميــاط ، مشــاركة مجتمعيــة 

ــا  ــز منه ــال جوائ ــا ، ن ــادة بقن ــة نق ــة مدخــل مدين ــة يف رســم جداري متمثل

املركــز األول عــى الجمهوريــة يف رســم الكاريكاتــر لطــالب الثانويــة العامــة 

ــر 2010. ــات م ــة لجامع ــون يف الجوال ــال الفن ــز األول يف مج 2007 ، املرك

عبدالرحمن حسن عواض
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مواليــد 1995 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة 2019 ،  فنــان تشــكييل، شــارك يف مســابقة آدم حنــن 

ــزة عصمــت داوســتايش يف مجــال النحــت يف  ــة ، حصــل عــى جائ ــدورة الثاني ــن النحــت ال لف

مســابقة بدايــة الطريــق التابعــة للمؤسســة املريــة اإليطاليــة باإلســكندرية. 

عبدالرؤف محمد بهجت
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نحــت  بفنــون  الشــهرة  بيراســنتا  مبدينــة   1996 مواليــد 

أعالــه  أحــد  عــن  كتــب   ، إيطاليــا  والرونــز يف  الرخــام 

ــض  ــل بع ــام بعم ــة ، ق ــة مبجلة ARTATTACK  اإليطالي الفني

الدراســات بجامعــة روتــردام للعلــوم التطبيقيــة وزار خاللهــا 

العديــد مــن املتاحــف و املعــارض الفنيــة حيــث ازداد اهتامــه 

بالفنــون وعــاد بعدهــا الســتكال دراســته الجامعيــة بالقاهــرة 

ــت. ــم والنح ــن الرس ــة ف ــتمرار يف مارس واالس

عمر خالد زيك أبو العال
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مواليــد 1992، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة 2013 ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 

ــة مبتحــف الفــن الحديــث ببورســعيد 2015 ،  ــون 2011 ، معــرض بانورامــا بري ــورة بقــر الفن ــا معــرض الث منه

صالــون الجنــوب الــدوىل الرابــع 2016 ، صالــون الشــباب 26 ، 27 ، 28 ،  ورشــة ســمبوزيوم أســوان الــدوىل للنحــت 

الــدورة21 ، ســمبوزيوم الكويــت الــدوىل للنحــت الــدورة األوىل 2017 ، حصــل عــى جائــزة العــرض الخــاص صالــون 

الشــباب 26 ، جائــزة أوســكار صالــون أقليــم القاهــرة الكــرى 2014.   

كريم حمـدى قنصـوه
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مواليد 1987 ، شارك ىف العديد  من الورش الفنية.

محـــمد عــادل عــىل
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ــة  ــة الفني ــتر ىف الربي ــة  ، ماجيس ــة فني ــوس تربي ــد 1992 ، بكالوري موالي

تخصــص نحــت بتقديــر امتيــاز ، مــدرس تربيــة فنيــة للمرحلــة اإلعداديــة 

ــالث ســنوات مبدرســة املســتقبل.  ــة ، خــرة ث والثانوي

محمد محمود الشاذىل
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مواليــد 1994 ، بكالوريــوس هندســة معاريــة جامعــة عــن شــمس ، شــارك يف 

صالــون الشــباب ،  معــرض بقاعــة صــالح طاهــر بــدار األوبــرا املريــة.

محـمد مسـعد ســعد
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ــم  ــرة قس ــة بالقاه ــة الفني ــة الربي ــدة بكلي ــد 1993 ، معي موالي

التعبــر املجســم ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون 

ــاء  ــوان الس ــرض أل ــا ، مع ــفارة صربي ــرض س ــجيات ، مع النس

ــرأة  ــات امل ــى إبداع ــرض ملتق ــدين ، مع ــم امل ــبعة يف التعلي الس

املريــة ، ســمبوزيوم مدينتــي الرابــع للنحــت2017 ، ســمبوزيوم 

ــا ، مهرجــان  ــة جامعــة املني ــون جميل ــة فن ــدويل بكلي النحــت ال

ــة ،  ــات مختلف ــال لفئ ــت لألطف ــة نح ــينايئ  بورش ــل الس الطف

ــدويل للنحــت  2019 ، ســمبوزيوم أهــدن  ســمبوزيوم أســوان ال

ــان.  ــدويل للرســم والنحــت بشــال لبن ال

مـــروة مجــدي عيــد
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ــون  ــوس فن ــد 1994، بكالوري موالي

ــة  ــاج جامع ــم الزج ــة  قس تطبيقي

نقابــة  عضــو   ،2019 حلــوان 

التطبيقيــة،  الفنــون  مصممــي 

شــارك ىف العديــد مــن املعــارض 

الشــباب  صالــون  منهــا  املحليــة 

ــة  ــال تجميلي ــارك ىف أع 2017، ش

املوزاييــك. بفــن  بلوحــات 

مصطفى فاروق عطا الله
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مواليــد 1991، شــارك ىف معــرض طالئــع بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 

2014 ، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2016 ، صالــون الشــباب ، معــرض 

جاعــي بجالــري الكحيلــة ، معــرض جاعــي بجالــري خــان املغــريب ، حصــل 

عــى جائــزة تشــجيعية مبعــرض طالئــع بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 2014، 

ــايل اوســراكا 2017 ،  ــزة أوىل يف بين ــون الشــباب 27 ، جائ ــاء بصال ــزة االقتن جائ

ــوم األول 2017. ــون الفي ــزة أوىل يف صال جائ

مصـطفى محـمد بكـر
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ــيد 1988 ، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة قســم الفنــون ، شــارك  مـوالـ

ــن  ــذ عمل ــة ، تنفي ــدول العربي ــن وال ــن الص ــة ب ــة الصداق ىف فعالي

نحــت   مســتند  معــرض   ،  2016 العربيــة  املنحوتــات  بحديقــة 

مبركــز درب 1718 للفنــون بالفســطاط 2016، معــرض جاعــى 

ــدوىل  ــد الخــردة ال ــرى نــوت 2016 ، ســمبوزيوم نحــت الحدي بجال

ــة  ــرة  مبكتب ــرض أول م ــار 2016 ، مع ــود مخت ــف محم ــاىن مبتح الث

 .2013 اإلســكندرية 

مصـطفى محمد خضـر



99

مواليــد 1991 ، معيــدة بكليــة الفنــون الجميلــة قســم النحــت جامعــة املنصــورة  ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 

الجاعيــة منهــا صالــون الشــباب ، معــرض أجنــدة باإلســكندرية 2012، معــرض جاعــي بجالــري بيكاســو ، ورشــة 

ــة  ــع مســارك  بقاعــة كلي ــوان  اتب ــز يف الفــراغ بعن ــدويل  2015، أقامــت معــرض خــاص تجهي ســمبوزيوم أســوان ال

ــوان  ــري املجــدوب  2018 ، معــرض جاعــي بعن ــوان املشــهد بجال ــة 2018 ، معــرض جاعــي بعن ــون الجميل الفن

الوقــت وصــداه جالــري موشــن  2019 ، معــرض فــردي خــاص بعنــوان بــن اليابــس واملــاء يف قاعــة ســاح للفــن ، 

معــرض جاعــي بعنــوان  spirits 12 بجالــري املجــدوب ، حصلــت عــى جائــزة  زيــاد بكــر.

منــى عطــية هيــكل
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ــة  ــم جامع ــر مجس ــم تعب ــة قس ــة فني ــة تربي ــاعد بكلي ــدرس مس ــة، م ــة الفني ــتر يف الربي ــد 1990 ، ماجيس موالي

حلــوان، شــاركت ىف معــرض ســفارة رصبيــا بكليــة الربيــة الفنيــة  2015، معــرض جورنيــكا 2  بجمعيــة محبــي الفنــون 

ــن 2019، معــرض  ــاف 2، مســابقة آدم حن ــون الشــباب 28 ، معــرض يض 2018، مســابقة أطي ــة 2015، صال الجميل

فــردي تــاليش بقاعــة اتجــاه قــر الفنــون 2019، معــرض جاعــي نغــات مختلفــة بقاعــة اوبنتــو 2019، حصلــت 

عــى الجائــزة التشــجيعية بصالــون الشــباب 28. 

منـى عــمر مصــطفى
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ــوس  ــد 1995، بكالوري موالي

جامعــة  جميلــة  فنــون 

اإلســكندرية - قســم نحــت  

تصويــر  كــورس   ،2019

مركــز  مــن  فوتوغــرايف 

 ،IMC ــالم ــة لإلع اإلبراهيمي

شــهادة  عــى  حاصلــة 

.B1 ديلــف

مونيـكا عــادل وهــبه
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مواليــد 1994، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية قســم النحــت امليــداين 2017 ، معيــدة بكليــة الفنــون 

ــن  ــزة آدم حن ــرض جائ ــا مع ــارض منه ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــة اإلســكندرية قســم النحــت، ش ــة جامع الجميل

لفــن النحــت، معــرض أول مــرة  مبكتبــة اإلســكندرية 2019، ســمبوزيوم أســوان الــدويل لفــن النحــت 2018، صالــون 

الشــباب، معــرض جاعــي بجالــري خــان املغــريب ، معــرض أجنــدة، حصلــت عــى الجائــزة التشــجيعية مــن مركــز 

الحريــة لإلبــداع باإلســكندرية يف مســابقة الشــباب للفنــون البريــة 2017، لهــا مقتنيــات لــدى جالــري يض ، جالــري 

اوبينتــو، مقتنيــات خاصــة. 

ميسون مصطفى الزربة
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مواليــد 1989،  بكالوريــوس الخدمــة االجتاعيــة باملعهــد العــايل بســوهاج 2011،  دراســات حــرة فنــون جميلــة املنيــا 

قســم النحــت،  طالــب بالفرقــة الثانيــة كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان نحــت. 

مينــــا حنــــا زكــــي
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مواليــد 1996، بكالوريــوس تربيــة فنيــة، شــارك ىف معــرض صنــع يف مــر 2016، صالــون أجيــال الــدويل 2017، حصــل 

عــى جائــزة النحــت بصالــون الشــباب  2018.

يحيى عبد الفتاح نور الدين
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مواليــد 1990 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية 2011، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض والفاعليــات 

الفنيــة ىف القاهــرة واإلســكندرية والغردقــة منهــا معــرض آدم حنــن للنحــت، صالــون الشــباب 2016-2018 ، صالــون 

النحــت الثــاىن  2018، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية، لهــا مقتنيــات لــدى بنــك CIB، جالــرى اوبينتــو، جالــرى 

ىض، مقتنيــات خاصــة.

يوسـتينا شـحاته فهمى



 مجال الرسم



إســــراء عـــــادل زكـــى

أســامء محــمود رمضــان

أفنــــان ســـمري متــــويل

أميــر عبد الغــني أنـــور

إيهـــاب محــــمد ســـيد

بيتــــر إبراهـــيم عـــدىل

داليـــــا ماجـــد محـــمد

دعـاء إبراهـيم الدمـرداش

دعاء عبد الواحد اسامعيل

دينـــــا محـــــمد علـــي

رانـــــا ســـــمري حســـني

ســارة عبد الفتـاح قنديل

ســـارة محســـــن عيـــاد

سـلمى أبـو زيـد العشـرى 

سـميحة محـــمد تهــامي

شـريف عبد الـمنعم سكر

صـالح عبد النعـيم صديق

عبد الرحمن محمود كامل 

عــــــال صــــابر جـــودة

ليــــىل مظــــهر الســـيد

مــــراد محــــمد مــــراد

مـــريم رشـــدي شــفيق

مصـــطفى طــه محـــمد

مصــطفى محـمود طــلبه

نشـوى إبراهـيم الحـناوى

هـــاجر بركـــات ســـالـم

هـــدى الســــيد مشــاق 

وئـــــام علـــــى عــــمر

سامء عبد املطلب عبد الكريم
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مواليــد  1986، مــدرس يف كليــة الربية 

الفنيــة جامعــة حلــوان ، ماجيســتر 

ــة  ــوراة تربي ــة  2011، دكت ــة فني تربي

صالــون  يف  شــاركت    ،2015 فنيــة 

الشــباب 19، 21، 25، 27.

إســـراء عـــادل زكــي
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مواليــد 1990، بكالوريــوس الربيــة 

 ،2013 حلــوان  جامعــة  الفنيــة 

ــد مــن املعــارض   شــاركت ىف العدي

منهــا صالــون الشــباب 26،27 ،29، 

ــة  ــال الفني ــون الســاقية لألع صال

الصغــرة ، مهرجــان فــن الحــيل 

الجوائــز:  الثالثــة 2016،  الــدورة 

ــر  ــابقة  نه ــم مس ــز األول رس املرك

ــزة  ــابعة ، جائ ــدورة الس ــر ال البح

صالــون الجنــوب الــدوىل الخامــس 

ىف الرســم. 

أسـامء محمود رمضـان
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مواليــد 1992،  بكالوريــوس فنــون جميلــة 2013 ، عضــو فنــي بقــر الفنــون بــدار األوبــرا املريــة، قامــت بإنشــاء 

ــي،  ــرض ه ــباب 26، مع ــون الش ــا صال ــة منه ــارض الفني ــن املع ــد م ــاركت يف العدي Afnan art studio  2017، ش

مــرشوع فنــان بقاعــة إبــداع ، صالــون الجنــوب باألقــر.
أفنــان ســمري متــوىل
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ــارك يف العديد من  ــري  ، ش ــث م ــري وباح ــان ب ــة حلوان ، فن ــة جامع ــة فني ــوس تربي ــد 1995 ، بكالوري موالي

املعــارض والورش منهــا ورشــة يف مــرشوع  اسيك  ، صالون الشباب ال28، ســمبوزيوم األقــر الــدويل للتصوير 2018، 

ــة 7.     ــرض روزنام ــزة مع ــان يض  ،  صالون الشباب ال29  ، جائ مهرج
أمـري عبد الغـني أنـور
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مواليد 2000  ، فنان بري ، يدرس حاليًا بقسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان.  

إيهـاب إيهـاب محـمد
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مواليد 1995، بكالوريوس تربية فنية جامعة حلوان 2019. 

بيــرت إبراهــيم عــدىل
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مواليــد 1992، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان، معيــد بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة، شــاركت 

بالعديــد مــن املعــارض منهــا معــرض الطالئــع بجمعيــة محبــى الفنــون، معــرض إبــداع، مســابقة الراســينا، معــرض 

نهــر البحــر بســاقية الصــاوي.... وغرهــم. 

داليــا مــاجـد محــمد
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ــة  ــك 2011، فنان ــوان قســم الجرافي ــة جامعــة حل ــون جميل ــوس فن ــد 1989،  بكالوري موالي

تشــكيلية مريــة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا  معــرض الطالئــع بجمعيــة محبــي 

الفنــون الجميلــة 2012 حتــى 2016، صالــون الجنــوب باألقــر2014، مهرجــان اســركا 

ــون،  ــن بقــر الفن ــع والعرشي ــون الشــباب الراب ــرشم الشــيخ 2014، صال ــون ب ــدويل للفن ال

ــون  2015. ــزة مؤسســة آراك للفن ــع 2012، جائ ــر مبعــرض الطالئ ــزة الحف جائ

دعاء إبراهيم الدمرداش
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التشــكيلين  الفنانــن  نقابــة  عضــو   ،1989 مواليــد 

الطالئــع  معــرض  ىف  شــاركت  الصحفيــن،  ونقابــة 

2015 جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة، حاصلــة عــى 

الجائــزة التشــجيعية للكليــات املتخصصــة جامعــة 

 2015 الطالئــع  مبعــرض  الكــرى  الجائــزة  حلــوان، 

جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ، الجائــزة التشــجيعية 

ــزة مهرجــان ىض  ــون الشــباب 26 لـــــ2015، جائ بصال

ــدورة األوىل  ــجيعية ىف ال ــرىب األوىل والتش ــباب الع للش

ــراد. ــة وأف ــات فني ــدى جمعي ــات ل ــة ، مقتني والثاني

دعاء عبد الواحد إسامعيل
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التصميــم  يف  ماجيســتر   ،1990 مواليــد 

2016 ، مــدرس مســاعد بقســم التصميــم  

ــوان ،  ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الربي بكلي

شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض أهمهــا: 

صالــون الشــباب 26 ،27 ،28، 29 ، صالــون 

ــون  ــة ، صال ــدورة الرابع ــود ال ــض وأس أبي

مبكتبــة  أجنــدة  معــرض   ،58 القاهــرة 

اإلســكندرية 2018، جائــزة املشــاركة ىف 

ــدوىل2017،  ــر ال ــمبوزيوم األق ــة س ورش

ولــدى  بســفارة رصبيــا  مقتنيــات  لهــا 

ــا.   ــر وخارجه ــل م ــراد داخ أف

دينـــا محــــمد عــىل
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مواليــد 1995، بكالوريــوس فنــون جميلــة 2018، 

شــاركت بالعديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا  

مبركــز  أنظــر؟  أن  عــيّل  نافــذة  أي  مــن  معــرض 

التحريــر الثقــايف 2019 ، معــرض  ليلــة مــع القــوارض 

جالــري أركايــد 2019 ،  معــرض الواعــدون األول 

 ، ال28   الشــباب  صالــون   ،  2018 يض  بجالــري 

معــرض األعــال الصغــرة  الثالــث جالــري ايــزل انــد 

ــع 2017،  ــون أبيــض - أســود الراب كامــرا 2017، صال

معــرض جاعــي بكليــة الفنــون الجميلــة 2016. 

رانــا ســــمري حســني
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مواليــد 1991 ، مــدرس مســاعد بكليــة 

الجرافيــك،  قســم  الجميلــة  الفنــون 

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا 

معــرض الحــارة املريــة مــا قبــل ومــا 

بعــد الحداثــة مبتحــف أحمــد شــوقي، 

معــرض فــن الجرافيــك املــري مبركــز 

اإلبــداع  معــرض  للفنــون،  الجزيــرة 

الجميلــة،  الفنــون  بكليــة  الرقمــي 

معــرض الطالئــع الــدورة الـــ55، الـــ58، 

بنقابــة   2 أطيــاف  معــرض  الـــ59،  

الفنانــن التشــكيلين.

سارة عبدالفتاح قنديل
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ــرة 2019،  ــة القاه ــنان جامع ــم و األس ــب الف ــة ط ــد 1995،  كلي موالي

عضــو يف جاعــة اللقطــة الواحــدة الفنيــة 28، شــاركت يف عــده معــارض 

منهــا حوائــط2، أنوبيــس، صالــون الشــباب 29.

ســارة محســن عيــاد



121

مواليــد 1989، شــاركت يف العديــد مــن املعارض 

ــرة  58  ــون القاه ــردي ،  صال ــرض ف ــا مع منه

انرناشــيونال  اســيا  معــرض     ، الرســم  دورة 

تركيــا،   بوهيــم  جالــري  الجنوبيــة،  كوريــا 

طبقــات  معــرض    ،2018 الشــباب  صالــون 

ــارج  ــرض خ ــو، مع ــري أبونت ــر جال ــن األخ م

اإلطــار جالــري بيكاســو إيســت، معــرض الفــن 

الصيفــي جالــري ســوما آرت.

سلمى أبوزيد العرشي
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مواليــد 1997،  بكالوريــوس تربيــة نوعيــة قســم الربيــة الفنيــة، 

شــاركت يف معــارض فنيــة منهــا بدايــة الطريــق بقاعــة هيباتيــا 

ــورش  ــاركت بال ــام 2018، ش ــع لع ــون الربي ــكندرية ، صال باإلس

ــرا ، اســتخدمت وجــوه  املصاحبــة لصالــون الشــباب بــدار األوب

الفيــوم كتيمــة فنيــة  للتعبــر عــن منظورهــا الشــخيص للعالقات 

البرشيــة و املشــاعر املتضاربــة. 

سامء عبد املطلب عبد الكريم
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مواليــد 1992، مــدرس مســاعد بقســم الرســم والتصويــر كليــة تربيــة فنيــة، شــاركت ىف العديــد 

ــرض ىض  ــباب 25 ، 29 ، مع ــون الش ــا صال ــة منه ــة واملحلي ــة الدولي ــارض الجاعي ــن املع م

للشــباب العــريب 2، صالــون الجنــوب الــدوىل باألقــر 3 ، 4 ، 5 ، نالــت العديــد مــن الجوائــز 

منهــا جائــزة املشــاركة بســمبوزيوم األقــر الــدوىل للتصويــر2018، الجائــزة الكــري لصالــون 

الجنــوب الثالــث باســم جامعــة بريطانيــا  2015.

سميحة محمد تهامى
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الفنــون  بكليــة  مســاعد  مــدرس   ،1987 مواليــد 

الزخرفــة،  قســم  دميــاط  جامعــة   - التطبيقيــة 

 ،25  ،  21 الشــباب  صالــون  فعاليــات  يف  شــارك 

معــارض جاعيــة يف جامعــة دميــاط وكليــة الفنــون 

حركــة  مــع  التواصــل  عــى  يحــرص  التطبيقيــة، 

ــاركة يف  ــة باملش ــة والعاملي ــارصة املحلي ــون املع الفن

الفــن. فعاليــات معــارض 

رشيف عبد املنعم سكر
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مواليــد  1989 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ، عضــو بجاعــة اللقطــة الواحــدة ، معيــد 

بقســم الربيــة الفنيــة كليــة الربيــة جامعــة األزهــر ، شــارك ىف  العديــد مــن املعــارض 

الجاعيــة منهــا : صالــون الشــباب الـــ 25 وال 28 وال 29  ، حصــل عــى جائــزة اقتنــاء 

البنــك التجــارى الــدوىل CIB   ىف مجــال الرســم 2015.

صالح عبد النعيم صديق
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مواليــد 1994 ، بكالوريــوس فنــون جميلة 

 ، اإلســكندرية  جامعــة  تصويــر  قســم 

شــارك  يف معــارض محليــة عديــدة  منهــا: 

البريــة  للفنــون  الشــباب  مســابقة 

واإلبــداع  الحريــة  بقــر   6 الــدورة 

باإلســكندرية  ، صالــون الشــباب 29  ، 

مبكتبــة  مــرة  وأول  أجنــدة  معــرض 

 20+ معــرض   ،14  ،12 اإلســكندرية 

بالقاهــرة. املغــريب  خــان  بجالــري 

عبد الرحمن محمود كامل
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مواليــد 1995 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة  قســم جرافيــك جامعــة حلــوان 2018 ،  شــاركت يف معــارض ومســابقات 

 Orlando Public محليــة مبتحــف الفــن الحديــث  ، متحــف الفنــون الجميلــة  ، عامليــة يف أمريــكا واليــة فلوريــدا

.L’Arsenale Centro Commerical إيطاليــا  مدينــة فينيســيا  ، Library

عـــال صــــابر جـــودة



128

مواليد 1993 ، بكالوريوس تربية فنية جامعة حلوان ، شاركت يف العديد من املعارض منها معرض أتيليه القاهرة ، 

معرض جاعي قاعة الشهيد أحمد بسيوين. 

ليــىل مظــهر الســيد
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ــة  ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــر كلي ــم تصوي ــب يف قس ــد 1999 ، طال موالي

ــة يف  ــارض املقام ــا املع ــارض منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــكندرية ، ش اإلس

متحــف محمــود ســعيد و قــر ثقافــة 26 يوليــو و قــر ثقافــة األنفــويش 

ــة  ــارك يف ورش ــكيلية ، ش ــون التش ــاع الفن ــن قط ــر م ــهادات تقدي ــال ش ن

ــدة  ــز عدي ــال جوائ ــطيني ، ن ــفر الفلس ــة الس ــت رعاي ــرة  تح ــدس ح الق

آخرهــم جائــزة الطالــب املثــايل عــى مســتوى كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 

ــاليب. ــوق الط ــة للتف ــن الكلي ــر م ــهادات تقدي ــكندرية وش اإلس

مــراد محــمد مـــراد
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مواليــد 1988 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان ، تعمــل مصممــة جرافيــك ، شــاركت يف عــدة معــارض 

منهــا معــرض يف كليــة الفنــون الجميلــة ، معــرض بســاقية الصــاوي ، معــرض الطالئــع ، صالــون الشــباب 29.

مـريـم رشـدي شـفيق
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مواليــد 1996 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة 2019 ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا أجنــدة 2019 مبكتبــة 

اإلســكندرية ، معــرض صالــون الشــباب 28 ،  كتــاب فنــان بجامعــة بــاري للفنــون بإيطاليــا 2017 ، بينــايل طوكيــو 

الــدويل للحفــر 2018 ،  جائــزة يف مجــال الحفــر بصالــون أتيليــه إســكندرية الحــادي والعرشيــن 2017.

مصـطفى طه محـمد
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ــة  ــون الجميل ــوس الفن ــد 1986 ، بكالوري موالي

2008 قســم الجرافيــك ، فنــان تشــكييل ، شــارك 

ــا  ــر منه ــل م ــارض داخ ــن املع ــد م يف العدي

املعــارض العامــة التابعــة لــوزارة الثقافــة ومنهــا 

الخاصــة ، مقتنيــات خاصــة CIB  ولــدى أفــراد.

مصطفى محمود طلبه
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بكالوريــوس    ،1989 مواليــد 

ــر   ــم التصوي ــة - قس ــون جميل فن

ــن  ــد م ــاركت يف العدي 2010 ، ش

ــاوى،  ــاقية الص ــا س ــارض منه املع

جالــرى   ، فنــان   100 معــرض 

نــوت بالزمالــك.

نشوى إبراهيم الحناوى
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مواليــد 1996 ، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة بجامعــة حلــوان  قســم النحــت 

والتشــكيل املعــارى 2019 ، شــاركت ىف عــدة معــارض منهــا معــرض تجهيــز 

ىف الفــراغ بكليــة الفنــون التطبيقيــة  بجامعــة حلــوان  2017 ، معــرض الفنون 

ــة  ــون التطبيقي ــة الفن ــت بكلي ــرض نح ــة الــــ 43  ، مع ــكيلية واألرسي التش

جامعــة دميــاط  2018  ، معــرض لفنــون امليديــا تحــت اســم ليــس حجــرًا أو 

زجاًجــا بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان 2018  ، معــرض الطالئــع  

ال 59 مجــال النحــت 19 20.

هـاجـر بركـات سـالـم
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مواليــد 1989 ، ماجيســتر ىف التصميــات الزخرفيــة ، مــدرس مســاعد بكليــة 

الربيــة النوعيــة جامعــة دمنهــور ، عضــو بأتيليــه اإلســكندرية ، شــاركت 

ــن  ــة الفنان ــا بنقاب ــة منه ــة والدولي ــات املحلي ــارض وامللتقي ــن املع ــد م بالعدي

التشــكيلين باإلســكندرية وزارة الشــباب والرياضــة ووزارة الســياحة ووزارة 

ــاىن  ــور الث ــى دمنه ــكيلية مبلتق ــون التش ــرض الفن ــق مع ــاىل، منس ــم الع التعلي

ــة. ــة وزارة الثقاف ــت رعاي ــون تح للفن

هـدى الســيد مشــاق



136

ــباب  ــون الش ــاركت يف صال ــد 1990 ، ش موالي

ــمبوزيوم  ــون ، س ــر الفن الـــ 27 ، 29، 28 بق

بنــادي  للنحــت  األول  العــرب  املقاولــون 

أجنــدة  معــرض    ،2017 العــرب  املقاولــون 

ورشــة   ،  2019،  2018 اإلســكندرية  مبكتبــة 

ســمبوزيوم أســوان الــدويل 2016 ، حصلــت 

عــى جائــزة زكريــا الخنــاين مبســابقة الطالئــع 

 ، الجميلــة 2018  الفنــون  بجمعيــة محبــي 

منحــة مراســم ســيوة فــوج الفنانــات مــن 

الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة.

وئــــام علـــي عمـــر





 مجال الخزف



أحمـد محــمد الحســـيني

إيـــامن أحــمـــد ســـليم

دنيــا مجـدي عبد الخـالق

صـــفـاء محـــمد عطـــية

عبد الرحمن صالـح عـوض 

محمـــد ســـمري الجــندى

محمـــود رشــــدى جــابر

نـور الديــن سـيد محــمد

نــوران محـــمد الغــباىش 

هـــاجر رجـــب محــــمد

هـدير أحـمد عبد املحسن
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مواليــد1987، متهيــدى دكتــوراة - قســم الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة 

ــاء  ــاركة واقتن ــس 2019 ، مش ــى تون ــزف الفن ــة للخ ــابقة الدولي ــاركة باملس ، مش

مبســابقة Blanc de Chine الصــن  2019 ، زيــارة معــرض Cersaie للبــالط 

الخــزيف إيطاليــا 2013 ،2015 ، 2017، معــرض بينــاىل الخــزف الرتغــال 2017، 

 ،  2018 إيطاليــا  فينيســيا   CERAMIC&COLOURS AWARD معــرض 

جائــز صالــون الشــباب 20، 22 ، 25 ، 29 ىف مجــال الخــزف ، اقتنــاء مبعــرض 

CERAMIC&COLOURS AWARD فينيســيا إيطاليــا 2018 ، مقتنيــات ىف 

ــوان.  ــن وتاي ــال والص ــا والرتغ ــبانيا وإيطالي ــر وإس م

أحمد محمد الحسينى
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مواليــد  1988، ماجيســتر بكليــة 

الربيــة الفنيــة ، متهيــدى دكتــوراة ،  

شــاركت ىف عــدة معــارض جاعيــة 

مبركــز  وآخرهــا  ودوليــة  محليــة 

جالــري   ،tcc الثقــايف  التحريــر 

التــاون هــاوس.

إيـامن أحــمد ســليم
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بقســم  طالبــة   ،1996 مواليــد 

الفنــون  بكليــة  الخــزف 

حلــوان،  جامعــة  التطبيقيــة 

 2017 مبعــرض  شــاركت 

صالــون   ،Ceramica Market

الشــباب الــــ28، شــاركت بورشــة 

تابعــة ملجلــة ICS 2018 مبعــرض

بالعمــل  فــازت   ،Next Design

تشــجيعية.  بجائــزة  الجاعــي 

دنيا مجدي عبد الخالق
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مواليــد 1986 ، دكتــوراة الفلســفة يف الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان تخصــص خــزف 2018 ، مــدرس دكتــور بقســم 

التعبــر املجســم تخصــص خــزف كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض املحليــة 

ــا يف مــر  ــون أفريقي ــى األول لفن ــرض امللتق ــون 2019 ، مع ــرة للفن ــز الجزي ــق مبرك ــرض الطب ــا مع ــة منه والدولي

ــكندرية 2018 ، 2019  ،  ــة اإلس ــدة مكتب ــرض أجن ــك 2019 ، مع ــوان الزمال ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــة الفن بكلي

ببينــايل اإلســكندرية الــدويل لكتــاب الفنــان مكتبــة اإلســكندرية 2018 ، ببينــايل أفــرو الــدويل لفــن الخــزف متحــف 

أفــرو، الرتغــال 2017 ، صالــون الشــباب 25 ، 26، 27 ، نالــت العديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر مــن جهــات 

مختلفــة آخرهــم الجائــزة الكــري عــن العمــل الجاعــي خــزف بصالــون الشــباب 27 ، مقتنيــات فنيــة لــدى مكتبــة 

اإلســكندرية ، مصنــع ســراميك Funceramics مبدينــة أفــرو بالرتغــال ، كليــة الفنــون الجميلــة جامــع صقاريــا تركيــا 

ولــد أفــراد مبــر وخارجهــا.

صــفاء محــمد عطـية
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ــون  ــة الفن ــب بكلي ــد  1998 ، طال موالي

ــوان ، شــارك ىف  ــة - جامعــة حل التطبيقي

معــرض الفنــون البريــة مبركــز الحريــة 

ــكندرية 2019. ــداع باإلس لإلب

عبدالرحمن صالح عوض
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مواليــد 1988، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة 2010 

- جامعــة حلــوان ، ماجيســتر الخــزف 2017، عضــو 

لجنــة تحكيــم بينــاىل اإلســاعيلية األول للايكــروارت 2015، شــارك ىف عــدة 

معــارض خاصــة وجاعيــة ودوليــة منهــا مســابقة معــرض ثيبيســاما الــدوىل 

ــارى  ــادى روت ــرض ن ــيا2016،2014،2013     2019، مع ــراميك بفالنس للس

ازمــر تركيــا 2014، صالــون الشــباب بقــر الفنــون ، ملتقــى الفخــار الــدوىل 

الــــ14 بدهــب ، ملتقــى الخــزف األول لــدول البحــر املتوســط تينــوس 

اليونــان 2017، نــال عــدة جوائــز منهــا الجائــزة الكــرى ، 9 جوائــز متنوعــة 

ــزة  ــة ، جائ ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــع 48، 58 بجمعي ــابقة الطالئ ىف مس

 k&B املركــز االول ألفضــل تصميــم بالطــات للحوائــط واألرضيــات مبعــرض

ــزة  ــالن 2015، جائ ــى مي ــبو هوم ــرض اكس ــزة مع ــرات ، جائ ــز املؤمت مبرك

صالــون الشــباب للخــزف 2013 وصالــح رضــا 2018، لــه مقتنيــات مبتحــف 

ــد، وزارة الثقافــة ، مكتــب  الفــن املــرى الحديــث، املعهــد املــرى مبدري

ــا للخــزف واألفــراد. محافــظ بورســعيد، متحــف ايتوفولي

محـمد سـمري الجـندى
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مواليــد 1990، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين شــعبة الخــزف، 
قوميســير مســاعد الخــزف الــدويل 2015، منظــم ملتقــى الخــزف 
للشــباب جامعــة عــن شــمس 2015، شــارك يف عــدة معــارض 
ــون  ــر الفن ــاه بق ــة اتج ــرح األرض بقاع ــاص ط ــرض خ ــا مع منه
2019، معــرض املســابقة الدوليــة للخــزف بتونــس 2019، الصالــون 
الــدويل للخــزف املعــارص تونــس 2019، صالــون الشــباب 26 ، 
ــزة، معــرض يض  ــة الجي ــاين مــر بقــر ثقاف ــون فن معــرض صال
ــون الشــباب 27 ، 28، معــرض  األول للشــباب العــريب 2016 ، صال
ومضــات بالجريــك كامبــس 2016 ، الجائــزة األوىل يف الخــزف 
ــراميكا  ــزة س ــي ، جائ ــل الجاع ــون يف العم ــزة الصال 2016، جائ
رويــال يف الخــزف 2017، جائــزة نبيــل درويــش يف الخــزف يف 

ــباب 29. ــون الش صال

محـمود رشـدي جـابر
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بالفرقــة  طالــب  مواليــد 1997، 

الرابعــة بقســم الخــزف بكلیــة 

جامعــة  التطبیقیــة  الفنــون 

 On حلــوان ، شــاركت يف معــرض

العدیــد  ىف  شــارك   ،  the Table

ــة املتخصصــة  ــورش الخزفی مــن ال

االســتودیو. خــزف  يف 

نـور الدین سـید سـامل
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مواليــد 1993، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة جامعــة دميــاط 2016، معيــدة بقســم الخــزف كليــة الفنــون التطبيقيــة 

جامعــة دميــاط 2017، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض واملســابقات منهــا مســابقة إبــداع4 لــــ 2016 ، امللتقــى 

املــري للحــيل الراثيــة واملعــارصة 2017.

نـوران محـمد الغباشـي
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مواليــد  1991، بكالوريــوس تربيــة 
ــة  ــة الربي ــدة بكلي ــة 2013، معي فني
الفنيــة قســم النقــد والتــذوق الفني، 
شــاركت يف صالــون الشــباب 22 ،24، 
25، 26، 27، ملتقــى الخــزف الــدويل 
بينــايل   ، دهــب  مدينــة  يف  ال15 
ــن  ــدويل الثام ــكندرية ال ــة اإلس مكتب
ــاين  ــز الث ــان 2018، املرك ــاب الفن لكت
الغنــي  عبــد  الراحــل  أ.د  لجائــزة 
 ،2012 الخــزف   مــادة  يف  الشــال 
يف  الخــاص  العــرض  جائــزة   ،2013

صالــون الشــباب 26. 

هـاجـر رجـب محـمد
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مواليــد 1996، طالبــة بالفرقــة الثالثــة بكليــة الفنــون التطبيقيــة قســم الخــزف جامعــة حلــوان ، شــاركت ىف صالــون 
 8th international gizemfrit ceramic compition in turkey _I ــع الشــباب Ceramic market 29 ، 27 ، معــرض الطالئ

have collectibles in sakarya university in turkey ، مســابقة الفوتوغرافيــا مبدينتــي ، جائــزة الصالــون للخــزف 29. 

هدير أحمد عبداملحسن





  مجال الفنون الرقمية - كمبيوتر جرافيك



أمـــرية جــامل محـــمد

حسـني محمــود قنـديل

زيـــنب محســـن داوود

شـيامء سـمري عبداملنعم

كريلـس مجـدى طليـاوى

محمـــود خـــالد ربيــع

محمود مصطفى سليامن

مـــنى حمـــدي فـــوده

نور الهدى أحمد محمود

هــــاجر طـــارق عـــىل

هـايدي محــمد حســن
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مواليــد 1997، طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض 
منهــا معــرض الخطــوة األوىل بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة ، معــرض نــوار للرســم الــدورة 
ــرض رؤى  ــباب 29، مع ــون الش ــورة، صال ــة املنص ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــية بكلي األوىل التأسيس
  CIB 2019، صالــون النيــل للتصويــر الضــويئ 2019 ، نالــت عــدة جوائــز منهــا: جائــزة اقتنــاء بنــك الــــ

مســابقة الشــباب للفنــون البريــة مبركــز الحريــة لإلبــداع باإلســكندرية. 

أمــرية جـامل محــمد 
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ــًدا يف أواخــر  ــر املفاهيمــي تحدي ــز عــى مجــال التصوي ــدأ الركي ــر الفوتوغــرايف 2011، ب ــدأ التصوي ــد 1993، ب موالي
2014، أعالــه تعتمــد بشــكل كبــر عــى التالعــب الرقمــي بجانــب التصويــر إلنتــاج عمــل فنــي جميــع عنــارصه مــن 
ــر  ــة للتصوي ــة التميــز يف الــدورة السادســة مــن جائــزة حمــدان بــن آل مكتــوم الدولي إبداعــه، حصــل عــى ميدالي
الضــويئ محــور التالعــب الرقمــي  2016، جائــزة وليــد الخطيــب للتصويــر املفاهيمــي مــن مؤسســة فلســطن الدوليــة 

بــاألردن 2018.

حسـني محـمود قنديل
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مواليد 1997، طالبة يف كلية الربية الفنية بجامعة حلوان.

زيـنب محسـن داوود
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مواليــد 1987، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة شــعبة الزخرفــة 2009، ماجيســتر ىف الفنــون التطبيقيــة 
ــون  ــاركت ىف صال ــس، ش ــع الخام ــة بالتجم ــون التطبيقي ــايل للفن ــد الع ــدرس مســاعد باملعه 2016، م
الشــباب  2010  ،2012  ، 2015  ، 2016 ،2017 ، معــرض املــرأة تحــت ســن 35 ىف الهناجــر باألوبــرا، 
ــة  ــاون هــاوس ، معــارض فني ــة عامــى  2006 ، 2008، معــارض بت معــرض مــرى أملــاىن مبعهــد جوت

بســاقية الصــاوى. 

شيامء سمري عبد املنعم
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كريلس مجدى طلياوى

مواليــد 1997، طالــب بالفرقــة الخامســة كليــة الربيــة الفنيــة، مهنــدس ديكــور، مصمــم جرافيــك، نفــذ ديكــورات 
العديــد مــن الرامــج التلفزيونيــة واإلعالنــات والحفــالت، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا: مؤسســة 

حمــزة للثقافــة والتنميــة، مهرجــان الفنــون التابــع لســفارة الهنــد.
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الشــباب  صالــون  يف  شــارك   ،1999 مواليــد 
الـــ29،28،27 ، مهرجــان يض األول والثاين للشــباب 
العــريب، جائــزة صالــون الشــباب الـــ27 كمبيوتــر 
ــر  ــة مبســابقة التصوي ــزة ثاني جرافيــك 2016، جائ
ــة  ــزة أوىل قاع ــي 2016، جائ ــرايف مريت الفوتوغ
الزمالــك للفــن والفنــان محمــد الفيومــي بصالــون 
الفيــوم األول تصويــر فوتوغــرايف 2017، جائــزة 
أوىل مبســابقة مصــوري إقليــم القاهــرة محــور 

ــال 2018.  ــع والخي ــن الواق ب

محـمود خـالد ربيــع
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مواليــد 1996، طالــب بكليــة التجــارة جامعــة اإلســكندرية ، شــارك يف 
صالــون الشــباب مرتــن مــن قبــل ، قــام بتصميــم أغلفــة كتــب، وملصقــات 

ــرة. ــة كث ــات دعائي ــة، وتصمي ــرق غنائي ــرة وف ــالم قص أف

محمود مصطفى سليامن



161

فنانــة مريــة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة والدوليــة منهــا معــرض جاعــي يف فاعليــات منتــدي 
ــة  ــا الجنوبي ــة 2017  ، املعــرض الفنــي األول بــن كوري ــا الجنوبي ــع بكوري ــون العــامل 2018، املعــرض الفنــي الراب فن
ــون الشــباب 22 ، 23 ، 27 ،  ــبانيا 2014 ، صال ــرض الســراميكCevisama بإس ــون 2016، مع ــة الفن ومــر يف أكادميي
جائــزة املعــرض الفنــي الــدويل الثــاين والثالــث بكوريــا 2015، 2016 ، جائــزة معــرضAkcakoca الــدويل بركيــا 2013، 
مقتنــي لعمــل فنــي حفــر غائــر لــدى متحــف Seokdang بدولــة كوريــا الجنوبيــة ، مقتنيــات لــدى أفــراد ومؤسســات 

يف مــر وإيطاليــا وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان واليابــان وتركيــا. 

منـى حمــدي فــوده
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ــعيد،  ــة بورس ــال جامع ــاض أطف ــة ري ــوس كلي ــد 1996، بكالوري موالي
شــاركت ىف معــارض الجامعــة طــوال ســنوات الدراســة، معرضــن 
أقليميــن بلوحــات متنوعــة مــا بــن الرصــاص والزيتــي والرســم الرقمــي. 

نور الهدى أحمد محمود
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مواليــد 1992، بكالوريــوس فنــون 
حلــوان2014  جامعــة  جميلــة 
قســم التصويــر الزيتــي، شــاركت ىف 
ــون  ــة الفن ــت يف كلي ــرض كالكي مع
الجميلــة تابــع ألرسة الورشــة2011 ، 
معــرض يف املالهــي يف قــر األمــر 
طــاز القاهــرة 2011، املعــرض العــام 
التابــع لجامعــة حلــون2013، 2014 
، معــرض جاعــي يف جالــري يّض 
اإلســكندرية 2015 ، معــرض جاعي 
يف املركــز الثقــايف لســعد زغلــول 
2015 ، معــرض جاعــي يف بيــت 

ــره2016.  ــن القاه الف

هـــاجر طـــارق عــيل
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مواليــد 1996،  بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك شــعبة التصميــم املطبــوع 2019، شــاركت يف العديــد مــن 
املعــارض الجاعيــة مــع جاعــة اللقطــة الواحــدة صنــدوق الوقــت 2016، مقعــد رضــوان ، حيطــان 2018، أنوبيــس، 
2018، خيــال املآتــة 2019، مهرجــان يض للشــباب  2018، معــرض تــرايث التابــع للجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري 
2019، حــازت عــى املركــز الثــاين عــى مســتوى الجامعــات يف مجــال التصويــر الفوتوغــرايف مبســابقة إبــداع 7 التابعــة 

لــوزارة الشــباب والرياضــة 2019. 

هايدي محمد حسن
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ــك  ــم الجرافي ــر ، قس ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــب بكلي ــد 1996 ، طال موالي
ــوع.  ــم املطب ــعبة التصمي ش

أحمــد وفقـي الســيد
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مواليــد 1995، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2018 ، مصــور فوتوغــراىف ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض بكليــة الربيــة 
الفنيــة ، معــرض ســفارة دولــة رصبيــا 2016، ســاقية عبــد املنعــم الصــاوى ، صالــون الشــباب 29.

أمـري محســن فـاضـل



170

مواليــد 1989 ، دكتــوراة الفلســفة جامعــة القاهــرة ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض وجــوه وأقنعــة 
ضمــن فعاليــات مهرجــان األقــر للســينا اإلفريقيــة 2015، صالــون الشــباب اليوبيــل الفــي 2014 ، معــرض عيــون 
ــر الفوتوغــرايف  ــاين ىف التصوي ــة للصــور الفوتوغرافيــة 2014، معــرض محبــي الفنــون 2017 ، نالــت املركــز الث مري

مســابقة فنانــات الســاقية 2018.

إميان حسني عبد الحميد
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ــا  ــدأت إهتامه ــوىن،  ب ــيناىئ ، تليفزي ــراىف، س ــر فوتوغ ــة ، تصوي ــون التطبيقي ــة الفن ــة بكلي ــد 1997 ، طالب موالي
بالتصويــر الفوتوغــراىف بتصويــر الشــارع والحيــاة اليوميــة للمريــن ، وقامــت بعمــل فيلمــن تســجيلين عــن حيــاة 

الشــارع وفيلــم تســجيى عــن قــر الســكاكينى ، شــاركت ىف معــرض خــاص بكليــات الفنــون.

 تقى محمد عبد السالم
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مواليــد 1989 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان قســم تصويــر زيتي 2010 ، شــاركت ىف معــرض كايروجرايف 
يف درب ، شــاركت يف معــارض جاعيــة منهــا  عــن الثــورة يف قــر الفنــون ، يف قاعــة الهناجــر ، يف ســاقية الصــاوي ، 

يف قاعــة ملســات ،  يف متحــف أحمــد شــوقي.

زينب محــمد عــادل
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مواليــد 1998 ، طالــب بالفرقــة الرابعــة كليــة اإلعــالم جامعــة جنــوب الــوادي قســم صحافــة ، مصــور هــاوي ، تــدرب 
يف مجــال التصويــر الصحفــي يف مؤسســة األهــرام ، شــارك يف العديــد مــن املســابقات املحليــة والعامليــة ،  حصــل عــى 

املركــز الســابع يف مســابقة مجلــة البيــت للتصويــر.

عمـــر جهــاد الســيد
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مواليــد 1992 ، فنــان تشــكيى ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة ، حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز 
عمـرو شـحاته املـغرىبأهمهــم جائــزة الصالون التشــجيعية. 
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مواليــد 1993 ، تحضــر رســالة املاجيســتر يف التصويــر ، تهتــم بالفوتوغرافيــا كوســيط فنــي بجانــب التصويــر الزيتــي 

يف 2017 ، عملــت يف مركــز الصــورة املعــارصة ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الخاصــة والجاعيــة منهــا معــرض 

فــردي فوتوغــرايف مبركــز ســعد زغلــول الثقــايف ، صالــون الشــباب ، معــرض عــى الجانــب اآلخــر مــن النيــل مبركــز 

التحرير الثقاىف بالجامعة األمريكية 2019 ، هي جزء من برنامج استوديو روزنامة مبؤسسة مدرار. 

مريم أحمد خليل
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مواليــد ، تــدرس التصويــر الفوتوغــرايف والســينا يف كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان، أكــر أنــواع التصويــر 

ــاء  ــاة الغرب ــر التوثيقــي فهــي تهتــم بالتقــاط اللحظــات العابــرة يف حي ــر الشــارع والتصوي ــة لهــا هــي تصوي املفضل

بشــكل غــر تقليــدي إلظهــار الجــال يف تفاصيــل حياتنــا اليوميــة.

مريم هشام عبد القادر
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مواليــد 1996، كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان قســم 

النحــت والتشــكيل املعــارى ، شــارك ىف  صالــون الشــباب 29، 

معــرض الــدورة الســابعة ملســابقة الشــباب للفنــون 2019 البريــة، 

معــرض جالــرى ايــوان  االول 2019 ، معــرض نتائــج ورشــة صالــون 

ــا  ــرًا أو زجاًج ــس حج ــا لي ــة امليدي ــج ورش ــرض نتائ ــرة 48، مع القاه

ــة  ــز ىف الفــراغ بكلي ــة 2018 ، معــرض تجهي ــون التطبيقي ــة الفن بكلي

الفنــون التطبيقــة 2018 ، ســمبوزيوم دميــاط االول 2017. 

مصطفى محمود عامر
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مواليــد 1990، بكالوريــوس فنــون جميلــة ٬ عرضــت أعالهــا يف العديــد مــن املعــارض مبــر وبلجيــكا وأملانيا وفرنســا ٬ 

حصلــت عــى جائــزة التصويــر الفوتوغــرايف بصالــون الشــباب 2015، تتخــذ مــن التصويــر الفوتوغــرايف وســيطا للتعبــر 

عــن أفكارهــا وعــن األمــور التــي تشــغلها يف مجتمعهــا ٬ تهتــم أعالهــا مبواضيــع مختلفــة مثــل الهويــة واستكشــاف 

الــذات ومراقبــة املدينــة ورصــد التأثــر املتبــادل بــن اإلنســان والعمــران، درســت العــارة بكليــة الفنــون الجميلــة.
وفـــاء ســـمري محــي





ي الفراغ
ف �ف   مجال التجه�ي



أحــمد محــمود ســليامن - أحــمد شــعبان أبـو العـال

خـديجة مصطفى حسـنى

روان محـــــــمد فــــــؤاد 

عـبري فــوزى أبو الفتـــوح

لـــــورا وائـــــل يوســـف

محــــمد خـــالد عـــمران

محــــمد ســـعيد حســـن

محــــمد عيـــــد أحـــمد

محمود محمد عبد الغـفور

مصــطفى قطــب أحـــمد

نهـــــى أشــــرف فهـــمى

نهـــــى صـــــالح حســـن - نـــــوران صـــالح حســـن
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مواليــد 1991، بكالوريــوس الربيــة الفنيــة 2013 ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 

منهــا مهرجــان يض األول للشــباب العــريب جالــري يض 2016، ســمبوزيوم األقــر الــدويل للتصويــر 2017، بينــايل فــن 

الكتــاب باملتحــف الرومــاين بوخارســت 2018، معــرض a place to belong  موشــن جالــري 2019، حصــل عــى جائــزة 

العــرض الجاعــي صالــون الجنــوب الــدويل جالــريB.ART  2016، جائــزة العمــل الجاعــي صالــون الشــباب 2017، 

جائــزة ســمبوزيوم األقــر الــدويل ، لــه العديــد مــن املقتنيــات مبــر وخارجهــا.

أحـمد محـمود سـليامن

أحـمد شـعبان أبو العـال

ــن  ــم ســليان بالدمــج ب ــة - جامعــة القاهــرة،  يهت ــة فني ــوس تربي ــان مــري معــارص، بكالوري ــد 1990، فن موالي

ــدرب  ــص ب ــا معــرض ن ــة منه ــة والدولي ــد مــن املعــارض املحلي ــاء، شــارك يف العدي ــوم خاصــة الفيزي ــون والعل الفن

ــان،   ــرشوع فن ــرض م ــريب األول ، مع ــباب الع ــان يض للش ــواز، مهرج ــدق فين ــادس بفن ــدور الس ــرض ال 1718، مع

ــاين، معــرض فرســان يض  ــكا، مهرجــان يض للشــباب العــريب الث ــرو تروني ــون الشــباب 27 ، 28 ،29، معــرض كاي صال

2، الجائــزة الكــرى يف صالــون الشــباب 27 عــن عمــل طــواف النمــط، جائــزة مهرجــان يض للشــباب العــريب الثــاين.
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مواليــد 1986، بكالوريــوس فنــون جميلــة مبــر 2008، فنانــة تشــكيلية ومصممــة أزيــاء، شــاركت يف العديــد مــن 

ــا  ــان ART-AIUD ،2011 ىف روماني ــاىل البحــر املتوســط ىف اليون ــا بين ــا منه ــا ودوليً ــاء محليً ــارض وعــروض األزي املع

 women for ،2014 ــدك ىف األردن ــر women on walls ،2015 بل ــى ىف م ــان women on walls للجرافيت 2011،  مهرج

ــا. ــر 2013، غره ــدا TEDxCairo ،2013 ىف م democracy ىف بولن

خديجة مصطفى حسنى



185

  Cardiff Met مواليــد 1996، طالبــة بكليــة الفنــون التطبيقيــة - جامعــة حلــوان، درســت الفنــون الجميلــة يف جامعــة

2017  ، 2018، شــاركت يف عــدد مــن املعــارض املحليــة منهــا الســمبوزيوم اإلفريقــي االول يف مــر. 

روان محــــمد فـــؤاد 
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مواليــد 1992، معيــدة بكليــة الربيــة الفنيــة قســم الرســم والتصويــر، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض واملســابقات 

  Venice Lands Art Prize للموســيقى املعــارصة بالدامنــارك2019، مســابقة KLANG املحليــة والدوليــة منهــا مهرجــان

بإيطاليــا، روزنامــة 7، صالــون الشــباب 27 ، 28 ،29 ،مراســم ســيوة 2018، مهرجــان Bad Video لفــن الفيديــو بروســيا، 

ــدرب 1718،  ــرايف ب ــان كايروغ ــرة 58، مهرج ــون القاه ــاج ورش صال ــرض نت ــع 58، مع ــريب2، الطالئ يض الشــباب الع

جائــزة كليوباتــرا ملراســم ســيوة مناصفــة، منحــة مراســم ســيوة 2018،  جائــزة مبســابقة يض الشــباب العــريب الثــاين، 

جائــزة العمــل الجاعــي بصالــون الشــباب 28، جائــزة لجنــة التحكيــم بصالــون الجنــوب الــدويل الخامــس، جائــزة 

عبري فوزي أبو الفتوحاقتنــاء ببينــايل اإلســاعيلية األول للميكــرو آرت. 
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مواليد1999 ، طالبة بكلية تربية فنية الزمالك.

لــــورا وائــل يوســف
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ــوان 2010،  ــة حل ــة - جامع ــون جميل ــة فن ــداري - كلي ــر الج ــعبة التصوي ــر ش ــوس التصوي ــد 1989، بكالوري موالي

ماجيســتر يف التصويــر الجــداري تخصــص الزجــاج املعشــق 2015 ، مــدرس مســاعد يف كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 

حلــوان، شــارك يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة.

محـمد خـالد عمــران
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مواليــد 1996، طالــب بكليــة الفنــون الجميلــة باالقــر قســم النحــت ، شــارك 

ــر  ــورة شــعب،  مســابقات ق ــر ث ــرض يناي ــا مع ــارض منه ــن املع ــد م ىف العدي

الثقافــة االقــر والغردقــة ، معــرض  CIB، إبــداع 5  ، 6 ، صالــون الجنــوب 

ــة   ــث جمهوري ــز الثال ــى املرك ــباب2017،حاصل ع ــون الش ــدوىل 2016، صال ال

ــات . ــبوع الجامع ــابقة أس مس

محـمد ســعيد حسـن
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مواليــد 1988، بكالوريــوس فنــون جميلــة- جامعــة حلــوان 2010 ، مــدرس مســاعد بقســم جرافيــك بكليــة الفنــون 

الجميلــة القاهــرة ، شــارك ىف العديــد مــن الفعاليــات الفنيــة الدوليــة واملحليــة.

محــمد عيـــد أحمــد 
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فنــون  بكالوريــوس   ،1991 مواليــد 

قســم  حلــوان،  جامعــة   - جميلــة 

الجرافيــك 2014 ، معيــد بكليــة الفنون 

الجميلــة جامعــة املنصــورة ، شــارك ىف 

ــرض  ــا مع ــارض منه ــن املع ــد م العدي

ــاف عامــي 2017 ،2018 ، معــرض  أطي

مهرجــان يض للشــباب العــريب ، معرض 

 ، الســادس  املركــز  األول   الراســينا 

معــرض الجرافيــك القومــي الرابــع ، 

ــاب  ــرض س ــباب 24 ، مع ــون الش صال

مبقدونيــا 2013 ، معــارض أخــرى.

محمود محمد عبد الغفور
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مواليــد 1995 ، بدايــة  يف الفــن 

صالــون  يف  شــارك  املعــارص، 

أجنــدة  معــرض   ،29 الشــباب 

ــداع املوســم  الـــــ12 ، مهرجــان إب

ــات  الســادس، عمــل بعــض جداري

مــن أهمهــا جداريــة املؤلــف هــاين 

رسحــان واملخــرج تامــر حمــزة.

مصـطفى قطب أحمـد
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ــة قســم  ــون جميل ــوس فن ــد 1992 ، بكالوري موالي

 Art Director  ،  2014 تعبريــة  فنــون  الديكــور 

يف  شــاركت   ،  VICE Arabia ملجلــة  وفريالنــرس 

العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون الشــباب 

2015، فــازت باملركــز الثــاين يف مســابقة دهانــات 

ســكيب لتكويــن مجموعــة لونيــة مســتوحاة مــن 

ــوين. ــراز الفرع الط

نهــى أشـــرف فهـــمى
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ــاء  ــي وأحي ــل  ضواح ــات لتجمي ــاركت يف ملتقي ــة ، ش ــم الزخرف ــة قس ــون تطبيقي ــوس فن ــد 1997،  بكالوري موالي

ــر.  ــات م محافظ

نهــى صـــالح حســن

نــوران صـالح حســن

ــاء  ــي وأحي ــل ضواح ــات لتجمي ــاركت يف ملتقي ــة ، ش ــم الزخرف ــة قس ــون تطبيقي ــوس فن ــد 1997،  بكالوري موالي

ــر. ــات م محافظ
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  مجال الجرافيك



أحـــمد مـاهــر عمــر

آالء محـــمد إبراهــيم 

أميــرة ســعد محـــمد

سـارة بديــر إبراهـــيم

ســهري الســيد محــمد

عليوة محـمد العـايدى

مها عبد الحكيم جمعة

هبـــة نظـــمي موسـى
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مواليد 1997، طالب يف بكالوريوس فنون جميلة - قسم الجرافيك.

أحـــمد ماهــر عمـــر



199

ــة  ــدة بكلي ــة 2014 ، معي ــون جميل ــوس فن ــد 1992 ، بكالوري موالي
ــد  ــاركت يف العدي ــك ، ش ــك - الزمال ــم جرافي ــة قس ــون الجميل الفن
ــة  ــارقة التابع ــابقة الش ــا مس ــة منه ــة والدولي ــارض املحلي ــن املع م
ــوزارة الشــباب والرياضــة 2014 ، مســابقة تراســينا األول للشــباب  ل
باإلســكندرية 2015 ، حصلــت عــى عــدة جوائــز منهــا املركــز األول 
ــباب  ــوزارة الش ــة ل ــارقة التابع ــابقة الش ــك يف مس ــال الجرافي يف مج
ــاقية  ــة لس ــر التابع ــر البح ــابقة نه ــز األول ىف مس ــة ، املرك والرياض
الصــاوي يف مجــال الجرافيــك ، الجائــزة التشــجيعية يف معــرض أتيليــه 
ــع  ــابقة الطالئ ــم يف مس ــزة األوىل يف الرس ــكندرية 2016 ، الجائ اإلس

ــة 2017.  ــون الجميل ــى الفن ــة محب ــة لجمعي التابع

آالء محــمد إبراهــيم 



200

ــن  ــد م ــاركت يف العدي ــة ، ش ــون جميل ــد 1988، ماجيســتر فن موالي
املعــارض الدوليــة واملحليــة منهــا صالون الشــباب، بينايل يض للشــباب 
ــى  ــون ، ملتق ــى الفن ــة محب ــع بجمعي ــرض الطالئ ــاين، مع ــريب الث الع
الرلــس األول للرســم عــى الحوائــط ، معــرض مراســم ســيوة، معــرض 
صــورة العــامل ، معــرض مــرى100×100، منحــة التبــادل الفنــي بــن 
ــا  ــز منه ــت عــى عــدة جوائ ــة ، حصل ــا الجنوبي ــي مــر وكوري دولت
الجائــزة الكــرى مبعــرض الطالئــع ، جائــزة صالــون الشــباب ، جائــزة 
ــة رفعــت  ــزة فاطم ــع ، جائ ــازى  مبعــرض الطالئ ــو غ ــن أب ــدر الدي ب

مبعــرض الطالئــع.

أمــرية ســعد محــمد
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مواليــد 1988، مــدرس بقســم التصميــات الزخرفيــة كليــة الربيــة الفنيــة 
جامعــة حلــوان، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض وورش عمــل داخــل مر 
ــرض  ــا، مع ــود روماني ــد 26 اي ــدويل للري ــن ال ــرض الف ــا مع ــا منه وخارجه
جاعــي بقاعــة ســفارتا هوســيت اســتوكهومل الســويد 2015، معــرض كــوين 
2016، صالــون أبيــض وأســود 2017،  صالــون الشــباب 2017، 2018، صالــون 
األقــر الــدويل للفنــون البريــة 2018، معــرض وورش عمــل كايــرو ترونيكا 
ــون الشــباب يف  ــزة صال ــع يف معــرض كــوين، جائ 2018، فــازت باملركــز الراب
مجــال الفنــون التفاعليــة عــن العمــل الجاعــي2017، لهــا مقتنيــات لــدى 

أفــراد مبــر، متحــف بينيتــون يف إيطاليــا.

سـارة بـدير إبراهيم
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مواليــد1990،  بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم 
التصميــات املطبوعــة شــعبة طباعــة فنيــة 
ــا  ــد مــن املعــارض منه 2013، شــاركت يف العدي
ــون  ــا 2012 ، صال ــبابية يف روم ــرض رؤى ش مع
الشــباب 24 ، 25 ، 27،  معــرض صالــون أتيليــه 
اإلســكندرية الــدويل للشــباب 2014، معــرض أول 
ــة  ــايل مكتب ــة اإلســكندرية 2014، بين مــرة مبكتب
ــون  ــر ، صال ــر الصغ ــدويل للحف ــكندرية ال اإلس
الجنــوب الــدويل 3، معــرض الجرافيــك القومــي 
2016 ، معــرض أجنــدة 2013 ، 2018، نالــت 
جائــزة صالــون الشــباب 24 ، جائــزة صالــون 
أتيليــه اإلســكندرية الــدويل للشــباب 2014 ، لهــا 

.CIB ــدويل ــاري ال ــك التج ــات يف البن مقتني

سهري السيد محمد
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مواليد 1992 ، طبيب امتياز جامعة طنطا.

عليوة محمد العايدي
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ماجيســتر الفنــون الجميلــة تخصــص جرافيــك - كليــة الفنــون بجامعــة حلــوان ، عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين ، عضــو بأتيليــه القاهــرة 

للكتــاب والفنانــن ، شــاركت يف عــدة معــارض جاعيــة منهــا صالــون الشــباب 24 ، 25 ، املعــرض الجاعــي الســنوي صالــون أتيليــه القاهــرة 

ــدى  ــا ، ل ــة باملني ــة الفنــون الجميل ــات بقطــاع الفنــون التشــكيلية ، كلي 2015 ، 2017 ، 2018 ، معــرض الجرافيــك القومــي 2016 ، لهــا مقتني

أفــراد داخــل مــر.

مها عبد الحكيم جمعة
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مواليــد 1987 ، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة بجامعــة حلــوان 2010 ، 

ــاعد  ــدرس مس ــوان 2015 ، م ــة حل ــة بجامع ــون التطبيقي ــتر الفن ماجيس

، مصممــة جرافيــك وواجهــات اســتخدام رقميــة يف عــدد مــن رشكات 

ــن ،  ــن البحري ــالء م ــة لعم ــى مشــاريع مختلف ــا ع ــت فيه ــالن ، عمل اإلع

ــة  ــة الجاعي ــارض الفني ــن املع ــدد م ــاركت يف ع ــعودية ، ش ــر ، الس م

ــن  ــا ب ــوع أعاله ــر الفوتوغــرايف ، تتن املتعلقــة بالفــن التشــكييل والتصوي

ــم. ــك ، الرس ــا ، الجرافي الفوتوغرافي

هـبة نظـمي موسـى



  مجال الميديا - فيديو آرت



أمنية محمد سيد - فاطمة الزهراء سامي

روجينا طارق كامل الدين

محمد عزت سيد
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مواليــد 1996، بكالوريــوس فنــون جميلــة - قســم عــارة 2019، مهندســة معاريــة وفنانــة حــرة ، شــاركت يف بعــض 

املعــارض يف كليــة الفنــون الجميلــة، تــم عــرض بعــض األعــال الفنيــة الخاصــة بهــا يف تــاون هــاوس جالــري.

أمــنية محــمد ســيد 

مواليــد 1992، بكالوريــوس فنــون جميلــة - قســم تصويــر بجامعــة حلــوان 2014 ، شــاركت يف عــدد مــن املعــارض 

املحليــة منهــا معــرض الطالئــع 2012، معــرض الســاعايت لجاعــة اللقطــة الواحــدة 2016 ، صالــون الشــباب 2016، 

معــرض رابطــة مصــورات الفنــون الجميلــة 2017، 2019، معــرض عــرشة عــى عــرشة بجالــري خــان مغــريب 2019، 

معــرض لوتــس لجاعــة اللقطــة الواحــدة 2019.

فاطمة الزهـراء سـامي 
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ــا بجاعــة فــاروس باإلســكندرية ، شــاركت يف عــدة  ــة بالفنــون والتصميــم قســم فنــون امليدي ــد 1997 ، طالب موالي

 Alexandria Short Film , Al Horeia Center ،  2017 Photopia Cariro , Swedish institute , Alexandria معارض منها

 Ismailia ،  Aswan international women festival  2019 festival , Ismailia ،  2018 for Creativity Aarts , Alexandria

Aswan , 2019، شــاركت يف العديــد مــن الــورش يف مهرجانــات داخــل مــر ، يف بعــض مشــاريع األفــالم الوثائقيــة ، 

  .Tres court film festival, French Center Alexandria , Alexandria حصلــت عــى شــهادة تقديــر مــن

روجينا طارق كامل الدين
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ــرض  ــا مع ــة منه ــارض جاعي ــدة مع ــارك يف ع ــة 2012 ، ش ــعبة فني ــة ش ــة نوعي ــوس تربي ــد 1990 ، بكالوري موالي

جاهــري التــاون هــاوس، جالــري يض األول للشــباب العــريب، صالــون الشــباب 27 ، 28، صالــون الشــباب العــريب 

جالــري يض 2018، معــرض آدم حنــن الهناجــر 2018 ، 2019 ، معــرض آدم حنــن مكتبــة اإلســكندرية 2018 ، 2019، 

معــرض خــاص يف أتيليــه القاهــرة 2011، نــال عــدة جوائــز منهــا جائــزة آدم حنــن الهناجــر 2018 ، 2019 ، جائــزة 

ــة اإلســكندرية 2018 ، 2019. ــن مكتب آدم حن
محــمد عـــزت ســيد



  مجال الميديا - فنون تفاعلية



رامز شوقي موىس - ماجي عاطف مريد

 نرية مصطفى فتحي
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مواليــد 1993، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ، مرحلــة املاجيســتر قســم نحــت، عضــو نقابــة الفنانن التشــكيلين، شــاركت 

ــون الشــباب 28 ،29 بقــر  ــرا 2017، صال ــة الهناجــر باألوب ــة بقاع ــرأة املري ــات امل ــا إبداع ــارض منه ــدة مع ىف ع

الفنــون باألوبــرا، أطيــاف 1 ،2 باألوبــرا، معــرض الطالئــع 58، معــرض فــردى إحنــا بتــوع األتوبيــس بســاقية الصــاوى، 

مـاجى عـاطف مــريدجائــزة الفنانــة فاطمــة رفعــت بجمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة، ســمبوزيوم األقــر الــدوىل الـــ 11.  

رامـز شـوقـى مـوسـى مواليد1987 ، مهندس معارى ، شارك ىف العديد من املسابقات.
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مواليــد 1993، بكالوريــوس تربيــة فنيــة، باحثــة ماجيســتر 

قســم الرســم والتصويــر، مصممــة ألعــاب، شــاركت يف عــدة 

معــارض جاعيــة منهــا مهرجــان القاهــرة الــدويل للفنــون 

اإللكرونيــة ، ملتقــى الفنــون التشــكيلية األول، معــرض 

مســابقة الرســوم املتحركــة بقــر األمــر طــاز، صالــون 

ــع  ــة التاب ــة التقليدي ــون الكوري ــرض الفن ــباب 28، مع الش

للســفارة الكوريــة إىل جانــب تنظيــم العديــد مــن الــورش 

ــة  ــة الفني ــة الربي ــة داخــل كلي ــون الرقمي ــة عــن الفن الفني

 Run double مــن Game art وخارجهــا، فــازت بجائــزة أفضــل

jump يف 2019.

نرية مصطفى فتحي





الفنانون الفائزون بجوائز صالون الشباب الدورة الـ30 لعام 2019

محـــمد عيــد أحـــمد                                          الجائزة الكربى قيمتها 25.000 جنيه   

 

جوائز الصالون قيمة كل جائزة 15,000 ألف جنيه

                إسـالم أحـمد الريحــاىن                                        جائزة صالون الشباب  تصوير  )مناصفة)

مصـطفى سـيف النصـر

منــى عمــر مصــطفى                                         جائزة صالون الشباب  نحت

                                        سارة عبد الفتاح قنديل   

دعـــاء عبــد الواحـــد                                         جائزة صالون الشباب  رسم    )مقسمة(  

  سلمى أبو زيد العشـري

أحمد محـمد الحسـينى                                        جائزة صالون الشباب خزف    )مناصفة(

إيـــامن أحــمد ســليم      



محــمد خـــالد عـــمران                                                  جائزة صالون الشباب  تجهيز يف الفراغ  )مناصفة(

أحــمد محـمود ســليامن - أحمد شعبان أبو العال    

مصـطفى محــمود عـامر                                                  جائزة صالون الشباب » الفنون الرقمية « 

شـيامء سـمري عبد املنعـم                                                  )تصوير ضوىئ – كمبيوتر جرافيك( )مناصفة(

أمــــنية محـــمد ســــيد - فاطمة الزهراء سامي              جائزة صالون الشباب » امليديا « ) فيديو آرت – فنون تفاعلية ( )مناصفة(

نــــرية مصـــطفى فتحـى    

 جائزة تشجيعية قيمتها  5,000 آالف جنيه

أسامء جامل عبد الوهاب

محـــمد ســـعيد حســن

أمــــرية ســــعد محــمد

ســـلمى عصـــام أحــمد

صـــفاء محـــمد عطـــية

هــــاجر رجــب محــمد



 تصــميـم الكتــالــوج

 عبــري محــمد محــمد

إســـــــراء مجــــــدي

 مــراجـع لغـــــوي

هـــدى مريس سيد

جميع حقوق الطبع والنرش محفوظة لقطاع الفون التشكيلية - وزارة الثقافة - جمهورية مر العربية 2019

شكر خاص لفريق العمل بقرص الفنون

تصميم البوسر

ســـارة شــلبي






