




ــل  ــا يحم ــا نوعيً ــود عرًض ــض وأس ــون أبي ــا صال ــل لن ُيث

ــة  ــة بطبيع ــة وثري ــة خاص ــم ذات لغ ــات ومفاهي جاملي

العالقــة بــن اللونــن الســيام وأنهــام يضعــا الفنــان أمــام 

ــن أســاليب  ــا ع ــه بحثً ــزة لقدرات ــة ُمحف إشــكالية إبداعي

ومامرســات إبداعيــة مبتكــرة وغــر تقليديــة مــن خــالل 

ــه مــن معــاٍن  ــا ب ــا يتمتع ــن وم ــن اللون حــدة التضــاد ب

متقابلــة ومتنوعــة ويكــن توظيفهــا بواقــع مختلــف 

وفًقــا لرؤيــة وإحســاس الفنــان وعاملــه الفنــي وصياغاتــه 

التعبريــة للموضــوع وهــو مــا يُكســب فــن الرســم طابًعــا 

ــا باســتمرار. ــا وتألًق ــزداد وهًج ــات ت مشــوقًا وجاملي
  

                     ا.د/ خـــالــــد ســـــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية





متمثــالً يف مركــز  التشــكيلية  الفنــون  يســتمر قطــاع 

ــا كافــة  الجزيــرة للفنــون يف املــي بخطــٍى ثابتــة متحديً

عــى  مــًرا  والعامليــة  املحليــة  واألحــداث  الظــروف 

تأكيــد أن الحركــة الفنيــة التشــكيلية قــادرة عــى اإلبــداع 

ومســتمرة بقــوة وإرصار ولعــل إقامــة الــدورة الخامســة 

ــالً  ــرة ( دلي ــامل صغ ــود 2020 ) أع ــض وأس ــون أبي لصال

ــادرة  ــا الق ــر ومبدعيه ــة مل ــوة الناعم ــى الق ــا ع قاطًع

رغــم كل الظــروف أن يكــون اإلبــداع هــو عصــب الحيــاة 

املريــة. نجــد يف الــدورة الخامســة لصالــون أبيــض 

وأســود 2020 ) أعــامل صغــرة ( مشــاركة مبائتن وخمســة 

ــا مــن كافــة األجيــال الفنيــة مــع الظهــور  وعرشيــن فنانً

امللحــوظ لجيــل الشــباب بقــوة وبأعــامل مميــزة تســتحق 

كل التقديــر وتؤكــد عــى اســتمرار اإلبــداع املــري مــن 

ــة أحــدى  ــل لتظــل الحركــة التشــكيلية املري ــل لجي جي

ــه مــر. ــذي تفخــر ب ــز الحضــاري ال أوجــه التمي

أ/ داليـــا مصــطفى

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون





اإلبداع من رحم األمل ... أبيض وأسود 
 2020 وأســود  أبيــض  لصالــون  الخامســة  الــدورة  إقامــة 
)األعــامل الصغــرة( رغــم مــا متــر بــه اإلنســانية مــن ظــروف 
قاســية ومؤملــة ومحــرة ورغــم كل األســئلة التــي ال يوجــد لهــا 
ــه مــن أمل .. ــا شــعرنا ب ــا فقدناهــم وم ــات ورغــم كل م إجاب
اإلبــداع يخــرج رغــم ذلــك األمل الــذي يتــوج الفنــان عــى مــر 
العصــور واألزمنــة ويحفــر ذكــراه عــى جبــن اإلنســانية لنجــد 

فنــاين الــدورة الخامســة لصالــون أبيــض وأســود 2020
) األعــامل الصغــرة ( قامــوا بإبــداع أعاملهــم يف تلــك األوقــات 
ــو  ــود ه ــض واألس ــا ( وكان األبي ــة ) الكورون ــة لجائح العصيب
املــالذ للتعبــر بإيجــاز عــام منــر بــه ونعيــش تفاصيلــه بدقــة 

ونحــن ضمــن تلــك املتغــرات والتأثــرات.
نجــد أعــامل تلــك الــدورة الخامســة 2020 املميــزة بأعاملهــا 
ــة  ــدارس الفني ــات وامل ــات والتقني ــددة االتجاه ــا متع وفنانيه
بــراء إبداعــي وابتــكار فنــي وصــدق مشــاعر وأحاســيس 
متامشــيًا مــع تغــرات وانعكاســات تلــك الفــرة الراهنــة 
مــالًذا لإلبــداع بصــدق وخصوصيــة لــكل فنــان، كــام نجــد أن 
تعــدد األجيــال الفنيــة للفنانــن املشــاركن أعطــت ثــراء ومتيــز 
وتعــدد للــرؤى ألعــامل الــدورة الخامســة 2020 مــع مالحظــة 
ذلــك التوهــج والتميــز والحضــور القــوي لجيــل الشــباب وكأن 
تلــك الــدورة الخامســة لصالــون أبيــض وأســود تطــرح للحركــة 
ــد مــن املبدعــن الشــباب يف  ــل جدي ــة جي التشــكيلية املري
حالــة مــن الخصوصيــة الفنيــة ملواهــب واعــدة محملــة بــروح 
املغامــرة الفنيــة ذات العمــق الفكــري شــديد التميــز يف صــورة 
ــدي تعكــس املشــهد  ــر تقلي ــة بطــرح غ ــة محمل أعــامل فني

الفنــي برؤيــة حقيقيــة.
كأن التميز للدورة الخامسة لصالون أبيض وأسود 2020 

)أعــامل صغــرة ( فيــام يحملــه مــن تحديــد ملســاحة العمــل 
ــون  ــع ليســتمر صال ــا الجمي ــزم به ــرشوط يلت ــة ب ــي بدق الفن
أبيــض وأســود يف وضــع قضايــا نوعيــة وتحديــات صارمــة 
وخصوصيــة فنيــة ذات إبــداع حقيقــي مــن فنانينــا املميزيــن 
ــة  ــان يف تعددي ــن فن ــة وعرشي ــن وخمس ــامل مائت ــد أع لنج
ــرًا  ــود مع ــض واألس ــه األبي ــاري في ــي يتب ــم إبداع ــة وزخ فني
ــا نحــو مســتقبل مــرشق. ــا وأحالمن ــا واهتامماتن ــن قضايان ع

الفنان/ أمـري اللـيثي
قوميسر عام الصالون





9

الفنانون المشاركون



10

ابتسام الجيزاوي

أحمد إبراهيم هالل

2020 - 25x25 خارج نطاق يديها - زيت عى قامش - مقاس العمل

2020- 30x30 املهاجر)2( - أكريليك عى توال -مقاس العمل



11

أحمد أمني

2020 - 19x14 - بورتريه - أحبار أكولن وأقالم تحبر

أحمد سليامن

2019 -30x30 - حر عى ورق



12

أحمد شعبان

الصيد - أكريليك عى ورق - 20×16 - 2020

أحمد شوقي

  فحم عى ورق - 20×14 -2020



13

إرساء شعبان

أقالم تحبر ورصاص عى ورق - 19×24 - 2020

إرساء عبد الفتاح

موايش - حر عى ورق - 30×30 - 2020



14

إرساء محمد كامل

تكوين - أقالم تحبر عى ورق  - 30×30 - 2020

إرساء يرسى كاظم

تجريد إنسان وطائر- أكريليك أبيض عى ورق أسود - 23×30 -2020



15

إسالم حشيش

تعويذة وحظ - ألوان زيت عى قامش - 30×30 - 2020

أسامء العاموي

ألوان أكريليك عى توال -30×30 -2020



16

أسامء عادل حسني

الرشفات - أحبار عىل ورق - 30×30 -2020

أسامء محمود رمضان

أصحاب السبت - ألوان مائية عى توال - 20×15 - 2020



17

آالء الله أحمد

أحالم امرأة - حر أبيض عى ورق أسود - 18×25 - 2020

آالء حلمي

رصاص عى ورق -25×26 -2020



18

آالء عبد الواحد

ذاكرة الغراب - أكريليك عى خشب - 30×30 -2020

آالء محمد إبراهيم

األنوثة - سن ريشة وأقالم رابيدو - 24×28 - 2019



19

إلهام سعد الله

خواطر - تحبر عى ورق - 25×30 - 2020

أماين فوزي

الغروب يف عينيها - أكريليك وأحبار عى ورق - 7×11 - 2020



20

أمرية التابعي

هدنة -1 - رصاص وحر وألوان خشب عى ورق - 20×20 - 2020

أمرية الديب

انفصام - أكوريل وأحبار عى ورق - 30×30 -2020



21

أمرية جامل

تذكرة عودة - أكولن وأحبار عى ورق - 15×30 - 2020

أمرية حسني

بورتريه - ألوان أكريليك عى ورق - 18×25 -2020



22

أمرية سعد

 حر أسود - 30×25 - 2018

أمرية عادل كتات

توهان - سن الريشة وأقالم تحبر - 30×25 - 2020



23

إنجي عبد املنعم

حر شيني - 30×30 - 2020

أنوار أحمد

غابة الخوف - أقالم رصاص وأقالم تحبر عى ورق - 24×15 -2020



24

آيات حسني

ألوان أكريليك وأقالم رابيدو عى ورق - 30×30 -2020

آية إبراهيم

عتمة - أقالم تحبر وماركرعى ورق - 30×30 - 2020



25

آية بدر

الباحث عن الفراغ - فحم عى ورق كرافت - 20×25 - 2020

آية جامل

ثورة يف الفضاء - ألوان أكريليك - 30×30 - 2020



26

آية خليل

حالة - ألوان أكريليك وأقالم ماركر - 25×20 -2020

آية صربي

تزاحم مدينة صغرة - أحبار وأقالم ماركر عى ورق مقوى - 20×30 -2020



27

آية عاطف خريالله

 أكريلك عى ورق -20×20 -2020

آية عبد الغني

 صمت- حر عى ورق -20×2020-25



28

آيه عبدالله محمد

أيلول -  ألوان زيت عى ورق 30×2020-30

آية مراد البارودي

 صمت املعاناة- ألوان جواش- 20×25 - 2020



29

إميان إبراهيم عبدالله

الجوكر - أقالم حر و ألوان أكريليك عى ورق-30×30 - 2019

إميان الباز

أقالم جاف اسود عى ورق -30×2020-30



30

إميان حكيم

فحم عى ورق - 30×30 -2020

إميان عبد الله محمود

طبيعة صامتة - زيت عى ورق 20×2020-20



31

إميان محمد عامر

إميان محمد مصطفي

حنن- ألوان مائية وأحبار عى ورق- 25×25 -2020

هدوء - أقالم حر عى ورق 20×20- 2020



32

 أمين محمد خالف

خضوع - ألوان مائية وأحبار عى ورق 30×2020-30

أمين قدري محمد

طائر الخر - رسم أحبار سن ريشة أ- 30×30- 2020



33

إيناس الصديق

ال أتنفس - رصاص عى نصبيان- 20×30 -2020

بتول محمد خليفه

فحم نبايت عى ورق - 22×25 -2020



34

بسمة بركات

حر وأقالم حر-30×26 -2020

بالل مقلد

تساؤل - أكريليك عى توال - 30×30 -2020



35

تامر سيد

زيت عى توال عى خشب - 28×25.5 -2020

تسنيم محمد سامل

أنن - حر عى ورق -30×30 -2020



36

أقالم حر وفرشاة عى ورق - 15×22 - 2020

تقى عمرو

تهاين يحيى

تالقي - الخامات: رصاص-30×30 -2020



37

جرجس يوسف)جورج(

رقصة الربيع - حر صيني أسود عى ورق 23.5×28 -2020

جوزيف الدويري

ألوان أكريليك وفحم عى ورق 20×2020-20



38

جيداء زكريا

أمومة  - خامات متنوعة عى توال- 30×30 - 2020

حسن عدس

دمج بن األسامك واإلنسان - أحبار وأكوالن وأكريليك عى ورق - 29×29 -2020



39

حمدى عبد الله

حر عى ورق  - 30×30 - 2020

خالد خالد

أقالم رابيدو جراف وأحبار عى ورق - 23×30 - 2019



40

خلود كامل

 إحتواء - حر عى ورق  - 22×24 -2020

داليا سامل

استسالم - رسم بالحر وقلم الجاف األسود 18×18 -2020

أزرق - أوان زيتية عى خشب - قطر الدائرة 29 سم -2020

خلود خالد شوقي 



41

دعاء الدمرداش

إرهاق - أقالم حر وقلم خشب أبيض عى ورق كرافت30×20 - 2019

دعاء توفيق

مسار الحياة - حرأسود وجواش أبيض وقلم حر 24×24 - 2020



42

دينا أنور

كورونا - أقالم وأحبار عى ورق - 20×20 - 2020

دينا عثامن

 ما بالداخل بعيد - حر عى ورق - 25×25 - 2020



43

دينا مدكور

 نداء-1 أكريليك، أحبار وأقالم خشب عى ورق 20×20 - 2020

رانيا أبو العزم

حياة - أحبار وأقالم وباستيل زيتي  - 18×15.5 - 2020



44

رحاب سعد

 أقالم رصاص 5×5  - 2020

رحمة أبوزيد

رؤى مشوشة - رسم بالرصاص وحر 20×30 - 2020



45

رحمة محمد قنديل

تكوين - أحبار وأقالم رصاص  26×26 - 2020

رشا جوهر

الوكالة - أحبار مائية وأقالم جاف عى ورق قطن 18×24 - 2020



46

رشا سليامن

  رسم منظر طبيعي - حر أبيض وأسود 15×15 - 2020

رضوى عالء

رصاع - رسم  بأقالم رصاص 22.5×30 - 2020



47

روز سعد

مخاوف - حر 30×2020-30 

روزان أرشف عدوان

 حر وألوان مائية عى ورق 25×18- 2020



48

روشان أحمد القريش

رصاص وألوان مائية وقلم جاف أسود 30×30 -2020

روماريو رأفت رزق

إنفصام - حر شيني وباستيل  أبيض وأسود 24.5×24.5 - 2020



49

ريم محمد القصيفى

حاول أن تشعر بأملي -قلم جاف أسود عى ورق 21×14 -2019

ريهام أحمد أنور 

 فتاة ترتدي الطرحة-باستيل زيتي عى ورق 21×30 -2020



50

زينب حبيب

قيس-أقالم تحبر عى ورق 30×20- 2020 

سارة محمد تهامى

استئناف -أقالم حر وأقالم رصاص عى ورق 30×15- 2020



51

إال أنا -ألوان أكريليك عى ورق - 30×30 -2020 

سارة السناري 

سارة نارص بسيوين

الرزق )1( -أكريليك عى قامش 30×30 -2020 



52

سارة حجازى

تأمل-ألوان أكريليك وأقالم ماركر وحر عى ورق-20×25 -2020

سارة مصطفى خليل 

أوراق الشجر -أحبار 30×30 -2020 



53

سارة ربيع قناوي  

روحانيات تاريخية - أحبار ورصاص عى ورق 28×2020-20

باب رقم 1 "حنن" أكريليك وأقالم تحبر عى ورق 25×18 -2020

سارة عادل 



54

سارة عبدالفتاح قنديل

أمل - قلم جاف 30×21 -2020

حنن - حر وماركر وألوان خشب30×30- 2020

سارة محسن عياد



55

سعد السيد سعد 

 شخصيات معارصة - أحبار عى ورق 25×30 2020

سلطان احمد احمد 

الجنون -أقالم رصاص عى ورق-30×30 -2020



56

سامح أحمد شوقى 

 حر عى ورق 20×25 -2020

سمية خليل الحداد 

تأهب - أكريليك عى توال- 30×30 -2020



57

سمية محمد عيد 

هي الحياة- ألوان جواش وأقالم تحبر عى ورق 28×28 -2020

أبيض وأسود- أقالم حر عى ورق- 23×23 -2020 

سميحة محمد تهامى  



58

سها أحمد عدىل 

 عسل -قلم حر أسود- 25×25 -2020

سهى الجميعي

 وجود- حر أسود عى ورق -14.3×23.3 -2019
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سهى حسن املوصيل

 حر شيني عى ورق 25×28 -2020

سوزان سعد

 السوق -أكريليك وأقالم - 30×30 -2019
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سيد خليل سيد 

 تجريدي - أكريليك عى قامش -30×30- 2020

شادي عزيز

ثورة ثقافية -أكريليك عى توال - 30×30 -2020



61

شادي مصطفى فؤاد

حلم ليلة صيف - أكريليك عى ورق  29×29 -2020

شدو محمد الرخاوي

 يف جذور املايض - حر عى ورق بردي -  29×29 -2020



62

شذا عصام الدين نجيب 

الحاملة - رصاص عى ورق -30×27 - 2020

شنودة عصمت

وجوه من املاء الخامات: ألوان مائية عى ورق 29×23 -2020
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شهرية عيل مريس

 القط األسود - أكريليك عى توال -30×30

شريين البارودي

 سويا - ألوان أكريليك وحر وأقالم ماركرعى ورق 30×2020-30
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شريين حسام حسني احمد    

إحتواء -  ألوان أكريليك - 30×30 -2020

شيامء محمود 

 أكريليك عى قامش 15×20 -2020
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صابر عيىس

التعيس- رصاص عى ورق - 30×25 - 2020

ضحى الشعار

حامئم )1(   قلم حر وجواش وحر شيني  17.5×25 2020 
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عادل عيل سليامن 

حلقة ذكر - حر عى ورق - 22×27 -2020

عبدالرحمن رشف 

 حر عى ورق كوشيه - ثالث أجزاء كل جزء10×10 - 2020



67

عبد الرحمن عز الدين 

 بورتريه -  فحم عى ورق  24×17- 2019

عبد الرحمن محمود

 محادثة داخلية - حر أسود عى ورق كرتون 20×29 -2020 



68

عبدالرحمن عادل)عبدول(

 الذبح العظيم)1( -أحبار وألوان مائية عى ورق 30×30- 2020

عبدالله أحمد عبد الحكيم

الهرم األسود- إسراي وأقالم دوكو عى ورق 20×25 -2019
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عبري السيد أحمد

  حر عى ورق - 21×29 -2020

 الفالح املري- حرعى ورق -30×30 - 2020

عبري رمزى عبد الغنى 
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عبري عادل

اإلنجاب - حر عى نصبيان - 25×28 -2020

عزة رفعت

تأمل - زيت عى توال 30×30 - 2020
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عمر ضبش 

 رصاص عى ورق: 30×30 -2020

عمر عبداللطيف

 وجه مري- رصاص عى ورق  15×2020-21
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عمرو قنديل إمام الفقي

قرالسكاكيني- حر عى ورق- 25×30 -2019

عمرو محمود عبد الكريم

 القطار - حر عى ورق- 27×21 -2020
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عهود كامل الدين حسني

 انفصام - حر عى ورق  27×24- 2020

غادة أمني جزر

 البداية-  فحم ورصاص عى ورق- 30×2020-30 
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غــــــادة الزيــــــات

 ال أحد يراين - حر عى ورق -15×18 -2020

غـــــادة أمبــــارك

 إحتواء- ألوان أكوريل عى ورق -20×20 -2020
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فاطمة الزهراء الروىب

 املرشبية ظل ونور- ألوان أكريليك وأقالم 23×30 2020 

فاطمة الزهراء سعيد 

هدوء- رصاص عى ورق - 25×30 - 2020 
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فاطمة رمضان سيد سامل

 املنطاد- أحبار ألوان وأقالم -17×25 - 2020

فاطمة سالمة 

انتشار - حر ورصاص عى ورق 20×20 -2020
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فريال حسن حنفي

 هو- حر وجواش عى ورق -30×30 -2020

ضد التيار- أكريليك وأقالم جاف - 30×30 -2020

ڤيڤيان أمني 
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كريم رأفت محى الدين 

 رصاص عى ورق -23×30 -2020 

بنات- رصاص عى ورق  - 20×25 -2020 

الرا أرشف سامي
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ملياء الشرباوي

حديث الفراشات- أحبار وأكريليك عى توال20×20  -2020 

  حر عى ورق -30×30 -2019 

ليايل عبادة
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ليىل مظهر

مارلني ميشيل فخري

رئيس القسم -  رصاص وألوان مائية عى ورق - 30×30 -2020

 ألوان مائية  -30×30 -2019
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محمد مجدي خليل

رصاص وألوان أكريليك عىل ورق -30×30 -2020 

ماهيتاب الشافعي

تكوين-1- أحبار عىل ورق-20×30 -2020 
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محمد تاج الدين

أنثوية املكان - رصاص عىل ورق  -22×22 -2020 

محمد الطحان

شعبيات - زيت عىل توال  -30×30  -2020 
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محمد عبود

إرتكاز وصعود - ألوان أكريليك عىل توال -20×20 -2020 

محمد شفيعي

لعبة االستغامية - زيت عىل خشب -25×25 -2020 



84

محمد مدحت صبحي

لحن من الرتاث - أقالم تحبري عىل ديلر -23×25  -2020 

محمد كرسون

عروسة شعبية - حرب عىل ورق -30×24.5 -2019 
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ضباب - أحبار وأقالم -26×26  -2020

محمود رأفت

محمود السنويس

الند سكيب -أكريليك -30×30 -2020 
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محمود فريد

إرادة - أحبار عىل ورق -25×25 -2020

محمود طلعت

 رصاص عىل ورق - 23×21 -2020 
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مروة رفعت غزاوي

املدينة - أقالم دوكو عىل ورق - 20.5×29.5 -2020 

محمود نوفانيش

إنعدام الرغبة - أقالم خشب أسود وفحم أبيض عىل ورق -25×25 -2020 
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مروة عفيفي

طالسم الوجوه )1(-أحباروألوان إيكولني وألوان فلومسرت عىل ورق -20×20 -2020

مروة سعد

ضغوطات - حرب أسود عىل ورق -25×2020-30
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مريم عبد املجيد

النور - أقالم رصاص عىل ورق -16×16 -2020 

مريم عاصم

الالمنطق - أقالم حرب وخشب أسود عىل ورق -20×20 -2020 
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مصطفى بط

حكاية )1( - أحبار عىل ورق -30×30 - 2020

مريم معتز محمد

الذعر - حرب شيني عىل ورق - 25×25 -2020 
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مصطفى هدايت

وجه - أقالم حرب جاف عىل ورق -19.5×14 -2020

مصطفى طه

 حرب سن ريشة عىل ورق -30×30 -2020
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معاذ حمدي

 أحبار عىل ورق -10×10 - 2019 

مصطفى يحيى

 حرب عىل ورق - 30×30 -2020
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منى الشحري

أشباه - أقالم جاف -30×30 -2020 

منة الله محمد

ذايت - رصاص عىل ورق -25×25 -2020 
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مها توفيق

مراكب النيل - أقالم ماركر -16.5×16.5 - 2019 

منى حمدي

 قُطعان - حرب عىل ورق -30×30 -2020



95

مي جامل

اإللهام - أقالم رصاص وفحم عىل ورق -2020

مؤمن عكاشة

عزلة - أقالم حرب ولون جواش أسود عىل ورق -20×20 -2020
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مي حشمت

شطرنج - رصاص وحرب عىل ورق - 30×30 - 2020 

مي حامد)مي رشيد(

فريوس - أقالم حرب عىل ديلر -30×30 -2020 
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مي هديب

تعقيم - أحبار عىل ورق - 25×25 - 2020 

مي حلمي

عودة املايض - أحبار مائية - 14×23 - 2020
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نانيس عصام

 قلم جاف أسود عىل ورق -30×2020-28 

مريفت راسم

حالة - حرب وأقالم تحبري - 13×2020-13 



99

نجالء عرفة

 أكريليك عىل توال - 25×25 - 2020

نانيس ناجي جرس

الرتاث - حرب شيني - 25×25 - 2020
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ندى حمودي

بال عقل - أقالم حرب -30×25 - 2019 

ندى حمودي

نجالء هارون

 أقالم حرب عىل ورق - 15×17 - 2020
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نرمني سعيد

حرية - أقالم رصاص عىل ورق - 20×20 - 2020 

ندى غازي

من منظور آخر - حرب أسود عىل ورق - 25×2019-30 
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نشوى عطا

وجٌه واحٌد ! - حرب عىل ورق - 16×2020-23 

من الداخل - أحبار عىل ورق - 20×14 - 2020 

نرمني صالح
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نهاد سعيد

 قلم أسود عىل ورق -7×7 -2020

نعمت الديواين

 أبيض × أسود 2- زيت عىل توال - 12×12 - 2020
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نهال هاين

واحة - ماركر وحرب - 14×21 - 2020

نهال عصام الدين

قواطع خاطرية - أحبار واكريليك عىل توال  - 30×30 - 2020 
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نهى السحراوي

صديق الليل - تهشريعىل لوحة تهشري سوداء - 26×30 - 2018 

نهى الرباهمي

عازيف املوسيقى  - أحبار وأقالم تحبري عىل ورق - 30×30 - 2020
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نهى إلهامي

 تكوين - أحبار مائية وأقالم تحبري وفحم - 30×30 - 2020

نهى الكردي

بورتريه - أكريليك  ورصاص عىل ورق - 28×28 - 2020 
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نورا سليم

يف منتصف العمر - أكريليك عىل توال -30×30- 2020 

نور الهدى

بورتريه رجل عريب - رصاص عىل ورق - 30×30 - 2020 
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نورهان املليجي

عامل خاص- أقالم جاف عىل ورق - 25×25 - 2020 

نوران صربة

العامل السفيل - أقالم تحبري عىل ورق - 15×15 - 2019
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نرية أحمد

أمل - أقالم رصاص عىل ورق - 22×2020-18

نوفري هاين موريس

البحث عن الهوية - أقالم تحبري 28×28 مكون من 4 أجزاء الجزء الواحد 14×14 -2020 
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هاجر سعيد

وحدة - قلم جاف أسود - 20×20 -2020 

هاجر رجب

 بلف يف الدواير )1( - أقالم أسود عىل ورق-30×30 - 2020
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هبة الكتبي

 زيت وأكريليك عىل خشب - قطر 28 سم - 2020

هالة مختار

العزل - حرب شيني وأقالم أحبار - 25×25 -2020
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هبة مثابر

أم وطفل - فحم عىل ورق - 30×30  - 2020 

هبة ضاحي

 أقالم رصاص عىل ورق - 30×23 - 2020
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هدى أرشف

متكأُ جدي ) هنا ركنه .. تلك أشياؤه( - أكريليك وجواش - 27.5×27.5 - 2020

هبة محمود سعد

براح - فحم عىل ورق -30×30 - 2019 - 2020



114

هدير جامل أغا

باستيت - أقالم حرب ورصاص وأقالم خشب - 30×26  - 2020 

هدى شاهني

القفص - حرب شيني وأقالم حرب وورق فضة - 21×15  - 2020 
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هدير مزمل

أكريليك وأقالم حرب - 30×30 -2020

متضادات - حرب عىل ورق - 30×30  - 2020 

هدير زردق
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وسام وجدي

 حرب أكولني أسود عىل ورق قطن - 30×24  - 2020

هند نبيه

آلهة اإللهام - أقالم تحبري - 23×30  - 2020 



117

وليد قانوش

2020 -  30×30 - MDF تكوين من شجرة - ألوان زيتية عىل خشب

والء بدير

قبيلة - رصاص عىل ورق -30×20  - 2019



118

يارا صربي

 ألوان أكريليك عىل ورق - 25×20  - 2020

يارا الفخراين

تكوين- قلم حرب أسود عىل ورق 20×2020-20



119

ياسمينا سعيد

كدر وادي الريان - قلم حرب عىل ورق - 25×19  - 2020 

ياسمني حسني

حرب عىل ورق - 30×30  - 2020 



120

يوسف العزازي

إحياء - أحبار عىل توال - 30×30  - 2020 

يرسا يوسف

غياهب - أحبار وأقالم تحبري ورصاص عىل ورق - 17×30  - 2020



121

يوسف قابيل

 قسوة القلب باملال - أقالم تحبري عىل ورق -23×25 - 2020

يوسف صادق

 كوفيد-19 - أقالم حرب - 21.5×23.5 - 2020 
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ابتسام الجيزاوى

ــك 2004  ــة بالزمال ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي ــرة، بكالوري ــد 1982 القاه موالي

ــم  ــتري 2009، ث ــة املاجس ــى درج ــت ع ــة، حصل ــس الكلي ــدة بنف ــت معي وعين

ــة  ــتوى الجامع ــى مس ــوراه ع ــالة دكت ــن رس ــيحها كأحس ــم ترش ــوراه، ت الدكت

ــة  ــات خاصــة وحكومي ــن خمســة جامع ــر م ــس ىف أك ــت بالتدري 2015م، عمل

إىل جانــب مامرســتها للفــن التشــكييل املعــارص الــذى أخــذ بعــًدا مختلًفــا نتيجــة 

الســتخدامها ألكــر مــن خامــة وإمكانيــة تطويعهــا لتوصــل فكــر وفلســفة 

ــر  ــل م ــة داخ ــات الفني ــارض وامللتقي ــن املع ــد م ــاركت ىف العدي ــدة، ش جدي

وخارجهــا منهــم معــرض اليونســكو للفــن املعــارص باليونــان وحكايــة فــن 

برومــا وأجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية واملعــرض العــام40 باملتحــف املــرى للفــن 

الحديــث واملعــرض العــام بقــر الفنــون، إىل جانــب املعــارض الفرديــة مــا وراء 

ــون. ــار الكرب ــيل، وآث ــر املح ــل التحذي ــرارى مقاب ــاس الح ــامرة، واالحتب الع

أحمد هالل 

بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة، باحــث مبرحلــة املاجســتري، شــارك يف عــدة معــارض 

منهــا: صالــون الجنــوب الــدويل الخامــس، مهرجــان يض للشــباب العــريب الثــاين، 

ــون  ــدورة 11 - 12 - 13، صال ــدة ال ــاين، معــرض أجن ــدويل الث ــايل اوســراكا ال بين

الشــباب الــدورة 28 - 29 - 30، ملتقــى األقــر الــدويل  للفنــون البريــة االول، 

ــة،  ــة اإليطالي ــة املري ــي للمؤسس ــرض الصيف ــاين، املع ــجيات الث ــون النس صال

ــدويل الســادس2019،  ــس ال ــريي أزاد، ملتقــى الربل ــس جال معــرض مراكــب الربل

املعــرض الصيفــي لجالــريي نــون للفنــون األقــر، الجائــزة األوىل لبينــايل اوســراكا 

الــدويل، الجائــزة الكــربى مســابقة الشــباب، مركــز الحريــة لإلبــداع اإلســكندرية، 

جائــزة د/ رفيــق خليــل للتصويــر2020، الجائــزة الثالثــة للرســم مبهرجــان إبــداع 

ــراد واملؤسســات  ــوزارات واألف ــن ال ــد م ــدى العدي ــات ل ــز الشــباب، مقتني مراك

مبــر والخــارج.

أحمد أمني

مواليــد القاهــرة 1980، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2002، ماجســتري الربيــة 

الفنيــة 2013 قســم الرســم والتصويــر – جامعــة حلــوان، عضــو نقابــة الفنانــن 

التشــكيلن، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض املحليــة الجامعيــة أهمهــا صالــون 

الشــباب 12-13-18-19، نــال شــهادات تقديــر مــن كليــة الربيــة الفنيــة ووزارة 

الشــباب ونــادى الصيــد وقطــاع الفنــون التشــكيلية وســاقية عبداملنعــم الصــاوى 

واألكادمييــة الفرانكفونيــة للفنــون املعــارصة ومرســم مطربــدىب ومركــز التكعيبــة 

الثقــاىف واملركــز الثقــاىف الــروىس والهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ومؤسســة صناع 

الحيــاة ودار األوبــرا املريــة وصنــدوق التنميــة الثقافيــة، مقتنيــات لــدى بعــض 

األفــراد مبــر والخــارج ولــدى وزارة الشــباب والهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة 

ومحافظــة الجيــزة ووزارة الزراعــة ومحافظــة بنــى ســويف ومتحــف الفــن 

الحديــث وســفارة مــر ببنيــن.  

أحمد سليامن

العلــوم  بــن  والدمــج  الجديــدة  بالوســائط  يهتــم  معــارص  بــري  فنــان 
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ــر،  ــم والتصوي ــام يف الرس ــوم ع ــة، دبل ــة الفني ــوس الربي ــا، بكالوري والتكنولوجي

ــة  وهــو اآلن يعــد لرســالة املاجســتري يف نفــس التخصــص، التحــق بربنامــج زمال

يف الفنــون الرقميــة والوســائط الجديــدة يف مؤسســة كايروترونــكا يف مــر، 

ــة  ــز الفني ــن الجوائ ــدد م ــال ع ــدا، ن ــة impact يف هولن ــع مؤسس ــاون م بالتع

ــان يض  ــزة مهرج ــدورة 27، جائ ــباب ال ــون الش ــربى يف صال ــزة الك ــا الجائ أهمه

ــباب 30. ــون الش ــراغ صال ــز يف الف ــزة التجهي ــاين، جائ الث

أحمد شعبان

ــى  ــة ع ــه الفني ــد أعامل ــارص تعتم ــكييل مع ــان تش ــرة 1991، فن ــد القاه موالي

اإلســتلهام مــن الحضــارات القدميــة مثــل الفــن البــداىئ والفــن املــرى القديــم 

ــى  ــد الت ــادات والتقالي ــاىف والع ــوروث الثق ــى امل ــزه ع ــى، وتركي ــن القبط والف

ــك ىف  ــا املجتمــع املــرى، وصياغــة ذل نتوارثهــا بجانــب اهتاممــه ببعــض قضاي

أعاملــه بشــكل معــارص، كــام يظهــر بوضــوح ىف أعاملــه الركيــز عــى العالقــة بــن 

الرجــل واملــرأة والحيــاة بينهــام والــزواج مــروًرا بالحيــاة الرسمدية والبدية، شــارك 

يف عــدد مــن املعــارض الفرديــة والجامعيــة، منهــا بينــاىل فــن الكتــاب باملتحــف 

ــدورات ال) 26 / 27 / 28 / 30 (،  ــون الشــباب ال الرومــاىن » بوخارســت «، صال

ــر، معــرض فــن الجرافيــك القومــى  ــدوىل العــارش للتصوي ســمبوزيوم األقــر ال

الرابــع، مهرجــان ىض األول والثــاىن للشــباب العــرىب جالــريى ىض، معــرض أجنــدة 

مبكتبــة اإلســكندرية، معــرض »تواصــل« املرشبيــة جالــريى،  معــرض خــاص باســم 

رسمديــات، نــال عــدة جوائــز أهمهــا جائــزة التجهيــز يف الفــراغ صالــون الشــباب 

30، جائــزة العمــل الجامعــى صالــون الشــباب 28، جائــزة املشــاركة بســمبوزيوم 

ــات داخــل مــر  ــن املقتني ــدد م ــه ع ــون الشــباب 28، ول ــدوىل صال ــر ال األق

ــر  ــارج م ــراد، وخ ــة واألف ــة الثقافي ــدوق التنمي ــث وصن ــن الحدي مبتحــف الف

باملتحــف الرومــاىن بالهنــد وغريهــم.

أحمد شوقي

مواليــد القاهــرة 1990، يقيــم باســطنبول حاليًــا، خريــج كليــة الفنــون التطبيقيــة 

قســم التصميــم الداخــيل واآلثــاث2012، تتلمــذ عــى يــد د. أبــو بكــر النــواوي، 

ــام  ــف 2016، ك ــد اللطي ــر عب ــان/ عم ــع الفن ــرك م ــاع( مش ــرض)أول انطب مع

شــارك مبعــارض مختلفــة مــع فنانــن أتــراك وأجانــب.

إرساء شعبان 

ــة  ــا - ماجســتري يف التصميــم كلي ــة 2019 - جامعــة املني ــة فني بكالوريــوس تربي

الربيــة الفنيــة، امللتقــى التشــكييل الثــاين لخريجــي كليــة الربيــة الفنيــة 2019، 

ــة 2019،  ــارف معدني ــروف وزخ ــرض ح ــة 2019، مع ــغوالت جلدي ــرض مش مع

معــرض ثنــايئ خــاص بعنــوان »اتنــن عــى الطريــق« 2018، مبــادرة إحلــم إرســم 

لــون ملستشــفى 57٣57 - 2017، معــرض تراثنــا األصيــل يعــارص كل جيــل 2016.

إرساء عبد الفتاح

ــة ٢٠١٩،  ــوان دفع ــة حل ــة - جامع ــة إلفني ــة الربي ــة كلي ــد ١٩٩٦، خريج موالي

طالبــة مبرحلــة املاجســتري بقســم النقــد و التــذوق الفنــي بكليــة الربيــة الفنيــة 



125

جامعــة حلــوان، شــاركت بعــدة معــارض داخــل الكليــة، شــاركت مبعــرض إعــادة 

صياغــة أعــامل الفنــان حمــدي عبداللــه مبركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠١٧، ومعــرض  

إمســيا الــدويل متحــف محمــود مختــار ٢٠١٨، ومعــرض فنــاين الغــد بأكادمييــة 

ــني  ــاروق حس ــة ف ــة ملؤسس ــون التابع ــزة الفن ــاركة بجائ ــون ٢٠١٩ واملش الفن

ــر،  ــة م ــفى٥٧٣٥٧، ومكتب ــي مبستش ــل التطوع ــاركت بالعم ــا ش ٢٠٢٠ و أيًض

وبعــض املؤسســات الخرييــة مــن خــالل تقديــم ورش عمــل فنيــة لألطفــال. 

إرساء محمد كامل

مواليــد ١٩٨٦م أســيوط، بكالوريــوس كليــة الربيــة النوعيــة قســم الربيــة الفنيــة 

جامعــة أســيوط ٢٠٠٧م، ماجســتري كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ٢٠١٦م، 

متهيــدي دكتــوراه كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ٢٠٢٠م، تعمــل يف مجــال 

التدريــس، لهــا بعــض املشــاركات يف املعــارض الجامعيــة.

إرساء كاظم

ــر  مواليــد القاهــرة 1987، بكالوريــوس الربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان، بتقدي

جيــد جــًدا مــع مرتبــة الــرشف 2009، ماجســتري الربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان، 

ــة  ــو نقاب ــوراه، عض ــة الدكت ــة ىف مرحل ــر 2015، باحث ــم والتصوي ــص الرس تخص

الفنانــن التشــكيلين، حصلــت عــى الجائــزة األوىل ىف مســابقة الشــباب للفنــون 

البريــة الــدورة السادســة 2018، مركــز الحريــة لإلبــداع باإلســكندرية، شــاركت 

ىف معــرض )أول مــرة( الــدورة الرابعــة عــرش، ومعــرض أجنــدة، قاعــة املؤمتــرات، 

مكتبــة اإلســكندرية 2019، املعــرض الثــاىن: كتــاب الفنــان، مركــز محمــود مختــار 

الثقــاىف 2019، صالــون الشــباب العرشيــن، والواحــد والعرشيــن، والســادس 

والعرشيــن، قــر الفنــون، دار األوبــرا املريــة لعــام 2009، 2010، 2015. 

إسالم محمد حشيش 

مواليــد 1998، بكالوريــوس تجــارة - املعهــد العــاىل للحاســبات وتكنولوجيــا 

ــدورة الســابعة، شــاركت ىف  ــداع ال ــة شــاركت يف مهرجــان إب املعلومــات اإلداري

ــنوات. ــع س ــد خــالل األرب ــى أقيمــت ىف املعه ــارض الت املع

أسامء العمــاوى

ــى،  ــاىف الفرن ــز الثق ــيلين، معــرض خــاص باملرك ــن التشكـ ــة الفنان عضــو بنقاب

هليوبوليــس، الجائــزة الثالثــة بصالــون الفيــوم، الجائــزة الثامنــة مبعــرض الفــن 

والحضــارة، معرض)صــورة العــامل(، بينــاىل فينيســيا رومــا، مهرجــان الفنــون 

ــدورة الرابعــة  ــر الفوتوغــراىف ال اإلســالمية بالشــارقة، مســابقة اإلمــارات للتصوي

والخامســة باإلمــارات، مســابقة التصويــر التابعــة لألمــم املتحــدة، معرض)القــط 

الفرعــوىن( بلجيــكا، الصالــون 2018 الــدوىل الثامــن للصــورة الفوتوغرافيــة 

»تونــس - صالــون الشــباب ١٩-٢١-٢٦، املعــرض العــام ٣٤-٣٥-٤٠-٤١، معــرض 

ــن -2020:1999  ــة م ــة والدولي ــابقات املحلي ــارض واملس ــاركت باملع ــدة، ش أجن

ــا. ــراد مبــر وخارجه ــة وبعــض األف ــة ومحلي ــدى مؤسســات دولي ــات ل مقتني
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أسامء عادل حسني  

مواليــد القاهــرة، مــدرس جامعــي بقســم التصميــم كلية الربيــة الفنيــة - جامعة 

حلــوان، عضــو بنقابــة الفنــون التشــكيلية بــدار األوبــرا املريــة بالقاهــرة عضــو 

بجامعــة الكتــاب والفنانــن، أتيليــه القاهــرة، معــرض خــاص بعنــوان »نظاميــة 

اإلمــكان« بأتيليــه القاهــرة 2019، » لونيــات « بأتيليــه القاهــرة 2006، املشــاركة 

يف مجموعــة مــن املعــارض الجامعيــة وورش العمــل منهــا املشــاركة يف املعــرض 

ــة  القاهــرة 2018،  ــرا املري العــام الــدورة األربعــن بقــر الفنــون بــدار األوب

معــرض فنــاين قســم التصميــم كليــة الربيــة الفنيــة بالزمالــك 2019.

أسامء محمود رمضان

معيــدة بكليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان، ماجســتري الربيــة الفنيــة 2013، 

ــون ٢٦-٢٧-٢٩-٣٠،  ــا صال ــابقات منه ــارض واملس ــن املع ــد م ــاركت ىف العدي ش

صالــون الســاقية لألعــامل الفنيــة الصغــرية، جائــزة املركــز االول )رســم( مســابقة 

ــة 2016،  ــدورة الثالث ــى ال ــن الح ــان ف ــابعة، مهرج ــدورة الس ــر« ال ــر البح »نه

ــباب  ــان ىض للش ــم، مهرج ــس ىف الرس ــدوىل الخام ــوب ال ــون الجن ــزة صال جائ

العــرب الثــاىن.

آالء الله أحمد

ــدة   ــا 2019، معي ــة - جامعــة املني ــة الفني ــة الربي ــد  1995م، خريجــة كلي موالي

ــص  ــر - تخص ــم والتصوي ــم الرس ــا - قس ــة املني ــة - جامع ــة الفني ــة الربي بكلي

ــارص كل  ــا يع ــداع 5 - 2016، تراثن ــا: إب ــارض منه ــدة مع ــاركت يف ع ــم، ش رس

جيــل 2017/2016، الــراث والحضــارات 2017/2016، مبــادرة إحلــم .. إرســم .. 

 Behance ــرض ــرة -20 23 / 10 / 2017، مع ــن الف ــفى  57357 م ــون ملستش ل

Al- Minya 2017، امللتقــى التشــكييل الثــاين لخريجــي كليــة الربيــة الفنيــة - 

جامعــة املنيــا 2019/2018، مشــغوالت جلديــة كليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة 

املنيــا 2019/2018، حــروف وزخــارف معدنيــة  كليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة 

ــا 2018 /2019. املني

آالء أحمد حلمي 

تخرجــت مــن كليــة الفنــون الجميلــة قســم الجرافيــك شــعبة التصميــم املطبــوع 

2012 بتقديــر عــام ) جيــد جــًدا ( مرتبــة الــرشف الثــاين، شــاركت يف العديــد مــن 

املعــارض )معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2019، صالــون الشــباب 2017 ، 

ــريب  ــباب الع ــرض الش ــكندرية 2018، مع ــة اإلس ــرة مبكتب ــرض أول م 2018، مع

ــون 2018، معــرض  ــي الفن ــة محب ــع بجمعي ــريي يض 2018، معــرض الطالئ بجال

ــر  ــون األق ــة 2018، معــرض صال ــرا املري ــن التشــكيلين باألوب ــة الفنان بنقاب

الــدويل للفنــون البريــة 2018، معــرض ملتقــى إبداعــات املــرأة يف الفــن 

التشــكييل بقاعــة الهناجــر التابــع للمجلــس األعــى للثقافــه 2017، معــرض نهــر 

البحــر أســامة بســاقية الصــاوي 2013 ، 2015 ، 2016 ، 2017 وغريهــا، حصلــت 

عــى العديــد مــن الجوائــز مثــل ) الجائــزة الثانيــة رســم عــن معــرض نهــر البحــر 

ــاركة يف  ــزة املش ــع وجائ ــرض الطالئ ــن مع ــازي ع ــم بوغ ــزة الرس ــامة وجائ أس

ســمبوزيوم األقــر الــدويل 2017 ، لهــا مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث بــدار 
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األوبــرا املريــة بالقاهــرة ولــدى أفــراد داخــل مــر.

آالء أحمد عبد الواحد 

حاصلــة عــى بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوانَ ٢٠١٢ امتيــاز، تعمــل 

ــذ  ــة من ــد مــن املعــارض الجامعي ــوزارة الشــباب والرياضــة، شــاركت يف العدي ب

ــا معــرض أبيــض وأســود موســم ٢٠١٧. ٢٠٠٩ منه

آالء محمد ابراهيم

مواليــد1992، معيــدة بكليــة الفنــون الجميلــة قســم جرافيــك بكالوريــوس فنــون 

ــا: مســابقة  ــارض واملســابقات منه ــن املع ــد م ــة 2014، شــاركت ىف العدي جميل

الشــارقة التابعــة لــوزارة الشــباب والرياضــة والحاصلــة عــى املركــز األول 

ــاوى  ــاقية الص ــة لس ــر التابع ــر البح ــابقة نه ــام 2014، مس ــم ع ــال الرس يف مج

والحاصلــة عــى املركــز األول ىف مجــال الجرافيــك عــام 2016، مســابقة الطالئــع 

ــزة األوىل ىف  ــى الجائ ــت ع ــة، حصل ــون الجميل ــى الفن ــة محب ــة لجمعي التابع

الرســم 2017، معــرض ومســابقة أتيليــه إســكندرية باإلســكندرية وحصلــت 

عــى الجائــزة التشــجيعية ىف مجــال الجرافيــك عــام 2015، شــاركت يف صالــون 

ــات« 2020. ــوان »حكاي ــخيص بعن ــرض ش ــباب 2020، مع الش

إلهام سعد الله

مهندســة ديكــور وفنانــة تشــكيلية، تخرجــت مــن كليــة الفنــون الجميلــة 

جامعــة حلــوان، اشــركت يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة، اهتمــت بالتعمــق 

ــك  ــا املوزايي ــة منه ــة املختلف ــرف الفني ــاليب والح ــن األس ــد م ــة العدي ودراس

والزجــاج املعشــق وفنــون الرســم عــى الحريــر والزجــاج، اشــركت يف أكــر مــن 

ــال  ــن ب ــرض ف ــا يف مع ــا وإرشاكه ــفرها إىل إيطالي ــب س ــر بجان ــرض مب 70 مع

ــا. ــو 2018 يف روم ــا يف ماي ــدود 2017 وأيض ح

أماين فوزي عبد العزيز

أستاذ الخزف بكلية الربية الفنية - جامعة حلوان

اهتمــت مبامرســة العديــد مــن مجــاالت الفنــون منهــا الرســم والتصويــر 

والنحــت، ولهــا العديــد مــن املعــارض الخاصــة وشــاركت  يف العديــد مــن 

املعــارض الجامعيــة محليًــا ودوليًــا، كــام شــاركت يف العديــد مــن الســمبوزيومات 

يف مــر وخارجهــا يف رصبيــا وكرواتيــا وأملانيــا، وألقــت العديــد مــن املحــارضات 

والنــدوات عــن الفــن التشــكييل وخاصــة فــن املــرأة، وأعــدت ورش عمــل 

لألطفــال والكبــار ىف مؤسســات ومراكــز وهيئــات حكوميــة، لهــا مقتنيــات 

ــا. ــا ودوليً ــات محليً ــخاص ومؤسس ألش

أمرية التابعي صربة  

فنانــة تشــكيلية مريــة ورســامة كتــب أطفــال، حاصلــة عــى دكتــوراه الفلســفة 

يف الفنــون الجميلــة شــعبة فــن كتــاب ولهــا عــدد مــن األعــامل الفنيــة املوجهــة 

للطفــل تنوعــت بــن كتــب وأغلفــة وصفحــات داخليــة مــع مختلــف دور النــرش 
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ــوان  ــر بعن ــة(، وآخ ــوان )صفصاف ــاص بعن ــرض خ ــا مع ــة، له ــة والعربي املري

ــرية  ــامل الصغ ــوعة األع ــن موس ــمها ضم ــدرج اس ــراء(، م ــة الصح ــة ملهم )عبل

ــدى بعــض دور النــرش  ــات خاصــة ل ــا مقتني ــة وله ــة املري ــع وزارة الثقاف الراب

املريــة.  

أمرية عيل الديب

٢٤ ســنة، تخرجــت مــن كليــة التجــارة جامعــة القاهــرة، درســت بقســم 

الدراســات الحــرة فنــون جميلــة الزمالــك، وكانــت اول مشــاركة لهــا يف معــرض 

ــة. ــدورة الرابع ــكيلية ال ــون التش ــرايث للفن ت

أمرية جامل محمد

ــاركت يف  ــورة، ش ــة املنص ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــة بكلي ــد 1997، طالب موالي

ــة  ــدورة التأسيســية بكلي ــوار للرســم ال ــرض ن ــا: مع ــارض منه ــن املع ــد م العدي

ــل  ــون الني ــباب 29، 30، صال ــون الش ــورة، صال ــه املنص ــة جامع ــون الجميل الفن

للتصويــر الضــويئ الــدورة العــارشة 2019، جائــزة اقتنــاء بنــك ال cib يف معــرض 

ــة  ــون البري ــة جامعــة املنصــورة / مســابقة الفن ــون الجميل ــة الفن روى يف كلي

ــداع يف اإلســكندرية. ــة لإلب ــز الحري مبرك

أمرية حسني خليفة

ــتري  ــدي ماجس ــة2010، متهي ــة نوعي ــوس تربي ــرة 1988، بكالوري ــد القاه موالي

ــذ عــام  ــد مــن املعــارض وورش العمــل من ــة فنيــة2013، شــاركت يف العدي تربي

ــرض  ــس2017، مع ــع 2016، والخام ــدويل الراب ــوب ال ــون الجن ــا صال 2010، منه

األعــامل الفنيــة الصغــرية بقاعــة صــالح طاهــر باألوبــرا 2017، معــرض جامعــي 

بجالــريي ســامح آرت 2017، ملتقــى الربلــس الــدويل الرابــع للرســم عــى 

الحوائــط واملراكــب 2017 والســادس2019، ملتقــى األقــر الــدويل للفنــون 

البريــة 2018، معــرض نتــاج ورشــة صالــون القاهــرة 2018، معــرض الطالئــع 

ــة، معــرض  ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــام 2018 بجمعي ــدورة 58 لع ــب ال التجري

بعيونهــن بكليــة الفنــون التطبيقيــة 2019، معــرض عــن إفريقيــا بجالــريي آرت 

ــامح آرت 2019. ــريي س ــي بجال ــرض جامع ــر2019، مع كورن

أمرية سعد محمد 

مواليــد 1988، ماجســتري فنــون جميلــة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 

ــاين،  ــريب الث ــباب الع ــايل يض للش ــباب، بين ــون الش ــا صال ــة منه ــة واملحلي الدولي

ورشــة كتــاب الفنــان بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، معــرض الطالئــع 

بجمعيــة محبــى الفنــون، ملتقــى الربلــس االول للرســم عــى الحوائــط، معــرض 

مراســم ســيوة، معــرض صــورة العــامل، معــرض مــرى100×100، منحــة التبــادل 

الفنــي بــن دولتــي مــر وكوريــا الجنوبيــة، نالــت العديــد مــن الجوائــز ومنهــا 

ــع،  ــرض الطالئ ــربى  مبع ــزة الك ــع، الجائ ــرض الطالئ ــت مبع ــة رفع ــزة فاطم جائ

ــع.  ــو غــازى مبعــرض الطالئ ــن اب ــدر الدي ــزة ب ــون الشــباب، جائ ــزة صال جائ
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أمرية عادل كتات

مواليــد 2000 ىف الفرقــة الثالثــة ىف كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان، 

ــون التشــكيلية واألرسية(عــام  ــون )املعــرض العــام للفن اشــركت ىف معــرض حل

.2020  ،2019

إنجي عبد املنعم

بكالوريــوس الفنــون الجميلــة 2008م، ماجيســتري الفنــون الجميلــة 2016، عضــو 

نقابــة التشــكيلين وأتيليــه القاهــرة، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض الجامعيــة 

ــون  ــون، صال ــي الفن ــة محب ــع 52 جمعي ــرض الطالئ ــا: مع )2005 – 2019( منه

ــن مــر(  ــت 2015، معــرض )نســاء م ــكل بي الشــباب 2008، معــرض لوحــة ل

بالهناجــر2017 - 3 معــارض شــخصية )2008 / 2009 / 2017(، املركــز الثــاين 

ــاين يف مســابقة نهــر البحــر  يف مســابقة الرســم - جامعــة القاهــرة 2008م، والث

يف مجــال )الجرافيــك(2011م، منحــة تفــرغ عــام )2016 - 2017(، مقتنيــات 

ــوزارة الثقافــة. ب

أنوار أحمد عبد الفتاح 

ــاركت  ــة، ش ــة فني ــعبة تربي ــة - ش ــة تربي ــة كلي ــة الثاني ــد 2002 - الفرق موالي

يف امللتقــى الســنوى الســادس للجمعيــة املريــة للفنــون االرابيســك واملرشبيــة  

ــان  ــدورة )18( مهرج ــط – ال ــرشق األوس ــامت ال ــون بص ــناري )صال ــت الس بي

إفريقيــا يف عيــون الفنــان الــدويل، ٣  معــرض أشــيايئ املفضلــة )مرشبيــة 

جالــريي(٢٠٢٠.

آيات حسني أحمد 

بكالوريــوس الربيــة الفنيــة عــام 2012، ماجســتري بقســم التصميــامت الزخرفيــة 

ــال  ــب األطف ــم كت ــال تصمي ــل يف مج ــك، تعم ــة يف الجرافي ــام 2017، دبلوم ع

باملركــز القومــي لثقافــة الطفــل التابــع لــوزارة الثقافــة، شــاركت يف العديــد مــن 

ــرا  ــدار األوب ــاف« ب ــة« و»أطي ــة الفني ــون الربي ــا »فن ــة ومنه ــارض الجامعي املع

ــة. املري

آية ابراهيم

ــاركت يف  ــكندرية، ش ــة اإلس ــة اآلداب جامع ــن كلي ــت م ــد 1989، تخرج موالي

عــدة معــارض جامعيــة أهمهــا: صالــون الشــباب 28 - معــرض أجنــدة مبكتبــة 

اإلســكندرية 2018، مســابقة الشــباب للفنــون البريــة مبركــز الحريــة واإلبــداع، 

ــال الجائــزة التشــجيعية  ــة بقاعــة صــالح طاهــر، ن معــرض الثغــر، معــرض بداي

مبعــرض الطالئــع جالــريي املرســم واملركــز الثــاين مبســابقة الشــباب جالــريي بهلــر. 

آیه أحمد بدر الدین

موالیــد اإلســكندریة ١٩٩٦، لیســانس آداب قســم علــم اإلجتــامع - جامعــة 

اإلســكندریة، شــاركت ىف عــدد مــن الــورش الفنیــة ىف كلیــة الفنــون الجمیلــة و 



130

ــباب ٢٠١٨. ــاين للش ــون يض الث ــاركت يف صال ــكندریة، ش ــه اإلس أتیلی

آيه جامل عبد الواحد

مواليــد1990، ماجســتري فنــون تطبيقيــة 2017، مــدرس مســاعد باملعهــد العــاىل 

ــد مــن املعــارض منهــا:  ــة بالتجمــع الخامــس، شــاركت بالعدي للفنــون التطبيقي

ــروىس 2016، مســابقة  »عــودة األرض« بقــر األمــري  معــرض املركــز الثقــاىف ال

طــاز 2015، ملتقــى بصــامت الفنانــن التشــكيلين العــارش 2015،  مســابقة »قناة 

ــن  الســويس...حلم يتحقــق« بقــر األمــري طــاز 2015، ملتقــى بصــامت الفنان

التشــكيلين التاســع 2015م، معــرض صالــون الشــباب باألوبــرا 2014م، معــرض 

شــخصيات رمضانيــة بقــر األمــري طــاز 2014م، مســابقة الفــن التشــكيى »ســيد 

درويــش .. ألحــان مريــة »بقــر ثقافــة أســيوط 2014م، معــرض الزمــن 

ــون الــرشق األوســط 2014م،  ــل بقــر األمــري طــاز 2014م، معــرض صال الجمي

ــرات  ــة املؤمت ــد بقاع ــرض انربيل ــرا 2012م، مع ــباب باألوب ــون الش ــرض صال مع

ــة  ــاج ورش ــرض نت ــرا 2011م، مع ــباب باألوب ــون الش ــرض صال ــام 2012،  مع ع

الكــوالج بخــان الفــن 2011م.

آية محمد أحمد خليل

مواليــد اإلســكندرية 1995، خريجــة فنــون جميلــة )تصويــر( 2019، اشــركت يف 

معــرض الحلــم 2019.

آية صربي

ــون  ــة بالفن ــرة، مهتم ــة القاه ــا بجامع ــبانية وآدابه ــة اإلس ــة اللغ ــنة، طالب 21س

البريــة والرســم بشــكل خــاص، بــدأت الرســم منــذ أكــر مــن 7 ســنن وشــاركت 

ــون  ــد مــن املعــارض واملســابقات، عرضــت مجموعــة مــن أعاملهــا بصال بالعدي

الشــباب 30، حــازت عــى العديــد مــن الجوائــز أهمهــا: الجائــزة األوىل لســنتن 

عــى التــوايل مبســابقة إبــداع املنظمــة مــن وزارة الشــباب والرياضــة يف مجــال 

التصويــر الزيتــي، شــاركت يف مهرجــان اإلبــداع اإلفريقــي وأصبحــت جــزء مــن 

جامعــة اللقطــة الواحــدة.

آية عاطف محمد

مواليــد 94 مبحافظــة كفــر الشــيخ، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة بجامعــة 

ــدة  ــاركت بع ــة 2019م، ش ــامرة الداخلي ــعبة الع ــور ش ــم الديك ــر - قس األق

ــر،  ــة األق ــاليب األول لجامع ــرض الط ــل املع ــل مث ــه وورش العم ــارض فني مع

معــرض وورشــة عمــل فنيــة عــى هامــش مهرجــان الســينام اإلفريقــي الــدورة 

الثامنــة عــرش، معــرض الديكــور االول والثــاين لجامعــة جنــوب الــوادي معــرض 

ــث.  ــا الثال ــون الدلت صال

آية عبد الغني أحمد

ــة  ــة الدراســات الحــرة بكلي ــة القاهــرة 2014، دبلوم ــوس تجــارة جامع بكالوري

فنــون جميلــة - جامعــة حلــوان - قســم تصويــر زيتــي2015، شــاركت يف العديــد 
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مــن املعــارض منهــا: معــرض الدراســات الحــرة 2015، صالــون الســاقية لألعــامل 

الصغــرية 2016، معــرض حــب الوطــن بأتيليــه القاهــرة 2018، بينــايل اوســراكا 

للشــباب 2019.

آية عبدالله محمد

مواليــد 1996، حاصلــة عــى ليســانس الحقــوق، دبلومــة دراســات حــرة فنــون 

جميلــة 2017، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض.  

آية مراد محمد البارودي

ــك،  ــوان بالزمال ــة حل ــة - جامع ــة الفني ــة الربي ــة - كلي ــة الثالث ــنة، الفرق ٢٠ س

شــاركت يف عــدة معــارض منهــا: رؤى عربيــة، ارتــور، معــرض حلــوان مــع الكليــة 

ســنه٢٠٢٠.

إميان إبراهيم عبدالله

ــم  ــور2009، مصم ــم الديك ــة - قس ــون الجميل ــوس الفن ــى بكالوري ــة ع حاصل

جرافيــك، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض منهــا: 2019 معــرض عاشــقات الخــط 

العــريب، معــرض نبــض القلــم، معــرض فــن الخــط العــريب باألكادمييــة املريــة 

ــدويل للخــط العــريب. برومــا 2020 ملتقــى القاهــرة ال

إميان الباز 

الجميلــة – جامعــة حلــوان - قســم  الفنــون  مواليــد  1968، بكالوريــوس 

الجرافيــك 1991، ماجســتري الفنــون الجميلــة قســم الجرافيــك )رســوم متحركــة( 

2002، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض منهــا: معــارض جامعيــة مــن1990 

حتــى  2020 ) جالــريى كحيلــة - جالــريى دروب - جالــريى إبــداع- جالــريى 

ــرا- متحــف محمــود ســعيد  ىض - جالــريى ســالمة - قاعــة صــالح طاهــر باألوب

باإلســكندرية - متحــف محمــود مختــار- متحــف أحمــد شــوقى - متحــف طــه 

حســن(، معــارض خاصــة: 2004 - 2006 - 2008 - 2015 - 2017 - 2018 )أتيليــه 

القاهــرة - مركــز الهناجــر- قاعــة البــاب ســليم – قاعــة صــالح طاهــر (، مقتنيــات 

ــراد مبــر والخــارج. ــدى أف ــة - متحــف الفــن الحديــث – ل ــوزارة الثقاف ب

إميان حكيم

أقامــت إثنــى عــرش معرًضــا فرديـًـا، أشــركت ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة 

ــا ىف بينــاىل شيانســيانو  أهمهــا: املعــرض العــام عــدة دورات ومثلــت مــر عامليً

ومعــرض  ماليزيــا   آرت  وبينــاىل  بلنــدن  جاجليــاردى  وجالــريى  بإيطاليــا 

ــدويل  ــان ال ــزة »الفن ــت جائ ــتان 2015 و2016، نال ــدويل يف كازاخس ــالم ال الس

للســالم« وأخــريًا أمســردام آرت فــري، لهــا مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد 

والجالرييهــات ىف مــر واإلمــارات والخــارج خاصــة متحــف الفــن املــرى 

ــة  ــة املري ــة والجمعي ــة املري ــة ووزارة الخارجي ــرا املري الحديــث ودار األوب

ألورام الثــدى ومتحــف بورســعيد القومــى وســفارة الصــن يف أســتانا كازاخســتان 

ــت. ــي بالكوي ــوان املل ــة إىل الدي باإلضاف
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إميان عبد الله محمود

ــداد،  ــك يف بغ ــة جرافي ــون الجمیل ــد الفن ــراق، درســت مبعه ــداد الع ــد بغ موالي

وأكادیمیــة الفنــون الجمیلــة ببغــداد، أقامــت معــارض شــخصية منهــا: معــرض 

يف جالیــري اســباس ال مقطــع يف بولزانــو إیطالیــا 2015، معــرض يف قاعــة املطــار 

يف منشــن 2017، معــرض عــى قاعــة هالــة يف مدینــة منشــن 2015، معــرض يف 

جالیــري اســباس ال مقطــع يف بولزانــو إیطالیــا 2017، معــرض عــى قاعــة هالــة 

يف مدینــة منشــن 2017، معــرض يف كلــري شــتارنربكزي منشــن 2019، واشــركت 

ــارص يف  ــي املع ــن العراق ــرض الف ــا: مع ــة منه ــارض الجامعي ــن املع ــد م بالعدي

 I art my“ ــرك ــرض مش ــس- ديب 2012،مع ــيل العوی ــن ع ــلطان ب ــة س مؤسس

Artmuc“ Messe„ منشــن 2016،  office“ منشــن 2016، معــرض مشــرك 

معــرض جامعــي يف نقابــة الفنانیــن القاهــرة 2017، دعــوة للعمــل مــع فنانیــن 

أملــان يف صحــراء لیــوا ثــم إقامــة معــرض جامعــي يف كلــري آرت هــوب أبوظبــي 

2018، معــرض الفنانیــن األملــان يف القاهــرة 2019، مقتنيــات ملجموعــات خاصــة 

ــن  ــن “ف ــة م ــدن، مجموع ــاين يف لن ــف الربیط ــداد، املتح ــف بغ ــة، متح وعام

ــا. الكتابــة مجموعــة“ فرانــك فــورت \ املانی

إميان محمد محمود عامر

مــن مواليــد 1984، بكالوريــوس كليــة فنــون جميلــة - جامعــة حلــوان - قســم 

تصويــر - شــعبة تصويــر زيتــي 2007، عضــو بنقابــة العاملــن يف قطــاع الفنــون 

التشــكيلية / أخصــايئ ترميــم أعــامل فنيــة يف اإلدارة العامــة يف بحــوث الصيانــة 

والرميــم بقطــاع الفنــون التشــكيلية، شــاركت يف عــدد مــن املعــارض الجامعيــة 

ولهــا مقتنيــات مبــر والخــارج.

إميان محمد مصطفى

ــوان، اشــرك  ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الربي ــوس كلي ــك، بكالوري ــة جرافي مصمم

مبعــرض )أبيــض وأســود( بقاعــة أحمــد بســيوين بكليــة الربيــة الفنيــة، معــرض 

ــد املنعــم الصــاوي، معــرض باملتحــف املــري عــن الحــيل  ــر بســاقية عب تصوي

الفرعــوين، معــرض الراســينا األول للشــباب، حاصــل عــى جائــزة لجنــة التحكيــم 

يف بينــايل اإلســامعيلية األول للميكــرو آرت، صالــون أبيــض وأســود الــدورة 

ــة 2017. الرابع

أمين محمد سعيد خالف 

ــارك  ــوان، ش ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الربي ــب كلي ــغال الخش ــون أش ــدرس فن م

ــزة  ــريب 2016، جائ ــباب الع ــان يض للش ــا: مهرج ــارض منه ــن املع ــد م يف العدي

ــام  ــرض الع ــدورة )28( 2017، املع ــباب ال ــون الش ــري( صال ــاد بك ــهيد زي )الش

ــة 2019. ــدورة الثاني ــن ال ــزة آدم حن ــرض جائ ــدورة )40( 2018، مع ال

أمين قدري محمد 

مواليــد 1978 قنــا - مــر، أســتاذ مســاعد ووكيــل كليــة الفنــون الجميلــة 

ــة  ــى للثقاف ــس األع ــو املجل ــابق، عض ــالب الس ــم والط ــئون التعلي ــر لش باألق
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ــات  ــة املقتني ــو لجن ــة، عض ــة املري ــكيلية( وزارة الثقاف ــون التش ــة الفن )لجن

ــدويل  ــر ال ــى األق ــام ملتق ــري ع ــكيلية(، قوميس ــون التش ــة )الفن ــوزارة الثقاف ب

الثــاين للجرافيــك 2018، قوميســري عــام صالــون الجنــوب الــدويل الخامــس، عضــو 

ــن  ــى اإلبداعــي الثام ــم امللتق ــة تحكي ــا، عضــو لجن ــل محافظــة قن ــة تجمي لجن

عــرش للجامعــات العربيــة 2016، جائــزة لجنــة التحكيــم صالــون الجنــوب 

ــون الشــباب  ــدويل صال ــك التجــاري ال ــاء CIB البن ــزة االقتن ــع، جائ ــدويل الراب ال

ــك(  ــة ) الجرافي ــزة الرشفي ــع )48 (، الجائ ــرض الطالئ ــر مع ــزة الحف ) 23(، جائ

ــى زوق  ــر 2019، ملتق ــدويل للتصوي ــر ال ــى األق ــون الشــباب )17(، ملتق لصال

ــاين  ــدويل الث ــاح ال ــايل د/ ســعاد الصب ــو 2019، بين ــان ماي ــل بريشــتي / لبن مكاي

بالكويــت 2019، معــرض الجرافيــك / الحفــر للقطــع الصغــرية باألرجنتــن 2018، 

موســم وملتقــى أصيلــة الــدويل / املغــرب يوليــو 2017، امللتقــى الــدويل الثــاين 

للحفــر باملهديــة / تونــس أبريــل 2016، ملتقــى الربلــس الــدويل الثــاين والســادس، 

ترينــايل مــر الــدويل للجرافيــك الخامــس 2006، أكــر مــن 80 معــرض جامعــي 

العــام 39-35-34-32-29،  القومــي  املعــرض  القاهــرة )58(،  منهــا: صالــون 

مقتنيــات لــدى األفــراد والهيئــات مبروفرنســا واملغــرب وتونــس وإيطاليــا 

ــن. ــت واألرجنتت ــكا والكوي ــبانيا وأمري ــا وإس وتركي

إيناس الصديق

ــا  ــر وخارجه ــارض مب ــن املع ــد م ــاركت ىف العدي ــارصة، ش ــة مع ــة مري فنان

ــف  ــربج، وىف »متح ــورد آرت« هام ــدوىل »ن ــرض ال ــا ىف املع ــل أملاني ــا: مث ومنه

نيــو« بالواليــات املتحــدة األمريكيــة، وســويرسا كان لهــا ثــالث معــارض ىف واحــد 

مــن أهــم املراكــز الفنيــة ىف أوروبــا وهــو »الــروت فابريــك« زيــورخ حيــث تــم 

اســتضافتها هنــاك مــن قبــل الســفارة الســورسية ملــدة ثالثــة أشــهر بســويرسا، 

ــو كــام تــم عــرض  ــا ىف جالــريى »مــاد ان آرت« ىف مدينــة ميالن عرضــت بإيطالي

أعاملهــا ملــدة ثــالث ســنوات مــع جالــريى »اســبكيو« بريطانيــا وكذلــك ىف 

ــس. ــر( باري ــر )مبتحــف اللوف كاروســال دو لوف

بتول محمد عبداللطيف خليفة  

مواليــد 1999، طالبــة بالفرقــة الثالثــة بكليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان، 

عضــو بجامعــة اللقطــة الواحــدة، شــاركت ىف عــدة معــارض منهــا )مــن القلــب( 

ــدار  ــاة ( ب ــن والحي ــرا ( و)الف ــب األوب ــرض )ىف ح ــدة، مع ــة الواح ــع اللقط تب

ــة،  ــدورة الثالث ــا ال ــون الدلت ــة( ىف صال ــة هوي ــرض )رحل ــة ومع ــرا املري األوب

ــة مــع مجموعــة ارســم بهجــة.  ــة تطوعي املشــاركات امليداني

بسمة بركات

مواليــد 1989، تخرجــت يف كليــة الفنــون الجميلــة 2011، حاصلــة عــى درجــة 

املاجســتري يف الفنــون الجميلــة )جرافيــك( 2017 ومــدرس مســاعد بكليــة الفنــون 

والتصميــم بجامعــة أكتوبــر للعلــوم الحديثــة واآلداب، شــاركت يف مؤمتــر 

ــباب  ــون الش ــزة صال ــى جائ ــت ع ــن، حصل ــاين والعرشي ــدويل الث ــا ال فيالدلفي

29 )مجــال الجرافيــك مناصفــة( وجائــزة كليوباتــرا املركــز الرابــع مبراســم 

ســيوة 2015، شــاركت يف معــارض عــدة منهــا: أطيــاف 2، صالــون الشــباب 29، 

ــة  ــة املصاحب ــورش الفني ــرض ال ــريب، مع ــرو، مهرجــان يض للشــباب الع بورتوكاي
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لصالــون 58، معــرض مونوكــروم، فــن الجرافيــك القومــي الــدورة الرابعــة، مراســم 

ســيوة، صالــون الجنــوب الثالــث الــدويل، صالــون الشــباب 25، لوحــة لــكل بيــت، 

فنــون، نهــر البحــر، األعــامل الفنيــة الصغــرية )النهــاردة(، املعــرض العــام للفنــون 

التشــكيلية، معــرض بقنــاة النيــل الثقافيــة، وعــدة معــارض فوتوغرافيــة وعــدة 

ــرة  ــون القاه ــات صال ــة لفاعلي ــان املصاحب ــاب الفن ــة كت ــا ورش ــة منه ورش فني

ــة(. ــون الشــباب58، وورشــة بنــج بونــج )مــدن مخفي وورشــة جرافيــك بصال

بالل مقلد

مواليــد القاهــرة، أســتاذ بكليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان. املعــارض 

الفرديــة: قاعــة كامبــوس )1993(، مجمــع الفنــون )1996(،أتيليــه القاهــرة 

ــرة )2004،  ــه القاه ــكيلين )2002(، أتيلي ــن التش ــة الفنان )1999، 2000(، نقاب

ــارك يف  ــام ش ــج 2015، ك ــة ارت الون ــول ، قاع ــعد زغل ــة س 2005( ، 2011 قاع

العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منــذ 1979.بينــايل كتــاب الفنــان )2008: 

2014(، حاصــل عــى جائــزة أوىل لحفــاري بفالــو نيويــورك، لــه مقتنيــات بــوزارة 

ــدى  ــة ل ــات خاص ــدا، ومقتني ــو ببولن ــة وارس ــوان ومكتب ــة حل ــة وجامع الثقاف

بعــض األفــراد يف اســراليا والنمســا وأملانيــا واليابــان ومــر والســعودية ورصبيــا.

تامر سيد أحمد

ــن  ــة ع ــة- جامع ــة نوعي ــة تربي ــة – كلي ــة فني ــوس تربي ــد 1982، بكالوري موالي

ــان يف الحركــة  ــن التشــكيلين، يشــارك الفن ــة الفنان شــمس )2005(، عضــو نقاب

التشــكيلية منــذ عــام 2002 حتــى اآلن و العديــد مــن املعــارض أهمهــا )صالــون 

ــون القاهــرة  ــة الصغرية_صال ــون األعــامل الفني ــام _صال الشــباب _املعــرض الع

ــون  ــب صديق_صال ــكندرية_صالون رات ــباب اإلس ــون ش ــع _صال ــرض الطالئ مع

أبيــض وأســود_ايجيبت ارت فــري _كايــرو ارت فــري _جائزةراتــب صديــق_

ــز  ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــل ع ــة.....( وحص ــامت فني ــارصة _بص ــات مع منحوت

وامليداليــات وشــهادات التقديــر وقــام بتنســيق العديــد مــن املعــارض الجامعيــة

تسنيم محمد سامل 

مواليــد  1997 املنصــورة، طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة قســم 

جرافيــك، شــاركت مبعــرض رؤى بــدار بــن لقــامن ،صالــون 6×6 باإلســامعيلية يف 

دورتــه ال13، معــرض رؤى 2 باإلســكندرية، الفــوز بجائــزة يف مســابقة الطالئــع 

ــدورة 59،  ــع ال ــرض الطالئ ــك ال CIB، مع ــن بن ــة م ــاء لوح ــام 2018، اقتن لع

معــرض فنــاىن املســتقبل بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة دميــاط2019، 

ــة 2020. معــرض طبعــة فني

تقى عمروأبو زيد

طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة، قســم الجرافيــك شــعبة 

التصميــم املطبــوع، شــاركت بعــدة معــارض منهــا مســابقة نــوار للرســم  2017، 

معــرض رؤى مبتحــف الفنــون الجميلــة باإلســكندرية، معــرض الفنــون البريــة 

بدميــاط، معــرض طبعــة فنيــة بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة بجاردن ســيتي.
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تهاين يحيي محمود 

مواليــد 1995 القاهــرة، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة قســم التصويــر الجــداري  

ــاوي  ــاقية الص ــع بس ــون الربي ــل صال ــة مث ــارض الفني ــن املع ــدد م ــاركت بع ش

2016، معــرض كشــك الــورد مــع جامعــة اللقطــة الواحــدة 2016، مبتحــف 

محمــود مختــار، ومعــرض الطلبــة بكليــة الفنــون الجميلــة 2016، معــرض غــري  

ــال  ــن ورش األطف ــد م ــة 2018، و شــاركت بالعدي ــون الجميل ــة الفن ــري بكلي اتغ

مــع أرسة »الورشــة« بكليــة الفنــون الجميلــة، صالــون الشــباب الــدورة 29 بقــر 

الفنــون و معــرض روزنامــة »7« بجالــريي تــاون هــاوس 2019، معــرض مســابقة 

مؤسســة فــاروق حســني للفنــون 2020 مبركــز الجزيــرة للفنــون .

جرجس يوسف منصور )جورج( 

مواليــد 1945، تخــرج ىف كليــة الفنــون الجميلــة قســم النحــت، مستشــار 

نقابــة  عضــو  )األســبق(1972،  الــدوىل  الثقــاىف  للتعــاون  املــرى  املركــز 

الفنانــن التشــكيلين، عضــو بجامعــة فنــاىن وكالــة الغــورى األهليـــــة للفنانــن 

 ،)Art makers in London( اللتشــكيلين ، عضــو بأتيليــــه القاهـــــرة ،عضــو ىف

ــة آخرهــا ىف  ــذ تخرجــه، أقــام معــارض فردي ــري مــن املعــارض من اشــرك ىف الكث

ــف  ــدى متح ــات ل ــه مقتني ــون، ل ــر اندرس ــف جاي ــر 2020 مبتح ــف فرباي منتص

ــراد. ــث  واألف ــن الحدي الف

جوزيف الدويرى

مواليــد القاهــرة 1977، حاصــل عــى بكالوريــوس الربيــة الفنيــة 2000، عضــو 

نقابــة الفنانــن التشــكيلين، أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة منهــا معــرض 

ــز  ــة مبرك ــوان أخيل ــرض بعن ــامرت 2019، مع ــريي » ارت س ــد« جال ــو الغ »فنان

ــام  ــاون هــاوس« 2017، ك ــريي »ت ــون 2016، معــرض خــاص بجال ــرة للفن الجزي

ــا:  ــي آخره ــن 1998 : 2020 والت ــة م ــارض الجامعي ــن املع ــد م ــارك بالعدي ش

ــع الخامــس  ــدق دوســيت التجم ــرض “Egypt International art fair“ فن مع

القاهــرة 2020، معــرض “Cairo art fair“ ارت ســامرت جالــريي 2020، معــرض 

»أجنــدة« مكتبــة اإلســكندرية 2020، معــرض »كوكــب بــال منطق«جالــريي 

ارت ســامرت 2019، معــرض » مختــارات مــن العاصمة«جالــريي العاصمــة 

بالزمالــك 2019، املعــرض العام)الــدورة40( متحــف الفــن الحديــث بــدار 

 « Chisinau « ــايل ــة 2018، بين ــريي العاصم ــارات “1“ جال ــرا 2019، مخت األوب

رومانيــا 2018، )جالــريي summer collection( ســفرخان 2018، جالــريي)21+( 

املغــريب 2018، بينــاىل بكــن الــدويل الســابع 2017، حائــز عــى جائــزة الصالــون 

INSTALLATIONصالــون الشــباب الثــاىن عــرش – قــر الفنــون والعديــد مــن 

ــوام )2015-2014-2013- ــرغ لألع ــر، حاصــل عــى منحــة التف شــهادات التقدي

ــدى  ــث ول ــن الحدي ــف الف ــة – متح ــدى وزارة الثقاف ــات ل ــه مقتني 2016( ، ل

أفــراد داخــل مــر – فرنســا – أمريــكا – اســراليا – املجــر – كنــدا – اليونــان.

جيداء زكريا 

ــوس هندســة جامعــة القاهــرة 1984، بعــد عمــل لســنوات ىف الخــزف  بكالوري

ــة،  ــات املختلف ــة والتقني ــدارس الحديث ــة امل ــى لدراس ــر الزيت ــت للتصوي تفرغ
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ــه  ــا: معــارض يف قاعــات اتيلي ــة منه ــد مــن املعــارض الجامعي شــاركت يف العدي

ــرا  ــدار األوب ــون ب ــون وقاعــة الفن ــرة للفن ــز الجزي ــة ودوم ومرك القاهــرة وكحيل

وقاعــة قرطبــة وىف املعــرض املــوازى ملهرجــان األقــر للســينام 2015 واملعــرض 

العام41،40،39،38بقــر الفنــون باألوبــرا أعــوام 2016-2017-2018-2020 عــى 

ــون الجنــوب الــدويل باألقــر 2017، ملتقــى الثقافــات الشــعبية  التــوايل، وصال

ــداع 2018،  ــريي إب ــريي دروب 2017، جال ــدويل بأســوان 2017، جال األفريقــي ال

ــاب ارت  ــس 2018، ج ــف باري ــون الخري ــدن 2018، صال ــريي لن ــل جال ارت هي

ــريي هلســيني 2018. ــو مــان جال ــريي رومــا 2018، اي ي جال

حسن عدس

ــارك يف  ــر، ش ــة األزه ــة جامع ــالمية وعربي ــات إس ــب بدراس ــد 1997، طال موالي

صالــون الشــباب 29، معــرض تجويــد 2019، معــرض النســخة التجريديــة 

بجالــري ارت كورنــر 2019، معــرض الحلــم متحــف أحمــد شــوقي 2020، معــرض 

بجالــري ملســات 2020، لــه عــرشات املقــاالت عــى مواقــع مثــل ساســا بوســت 

ــب  ــد مــن مراجعــات الكت ــد وغريهــم والعدي ــوز مقــال كالود جودري كامــريا ني

ــدى أفــراد خــارج مــر.  ــات ل ــه مجموعــة مــن املقتني ــة، ل واملقــاالت النقدي

حمدي عبد الله

ــوان 1997: 2000، املستشــار الثقــايف  ــة - جامعــة حل ــة الفني ــة الربي ــد كلي عمي

ومديــر املركــز الثقــايف املــري ســفارة جمهوريــة مــر العربيــة بصنعــاء 2000: 

ــايل  ــة 1999: 2000، قوميســري ترين ــة الفني ــس رابطــة خريجــي الربي 2004، رئي

الفــن الفطــري براتســالفا ســلوفاكيا 1994، شــارك بالعديــد مــن املعــارض منهــا : 

الجنــاح املــري بينــايل القاهــرة الســابع 1998، صالــون القطــع الصغــرية 2000، 

ــون  ــر مبدرســة الفن ــر 2006، أســتاذ زائ ــن املــري املعــارص بالجزائ معــرض الف

الجميلــة ليســر بوليتكنيــك بإنجلــرا -1991 1992، جائــزة لجنــة التحكيــم بينــايل 

ــكندرية  ــايل اإلس ــم بين ــة التحكي ــزة لجن ــادس 1996، جائ ــدويل الس ــرة ال القاه

ــزة  ــوان 2013، جائ ــة حل ــون جامع ــة يف الفن ــزة التقديري ــدويل 1997، الجائ ال

أحســن كتــاب يف الفــن التشــكييل معــرض القاهــرة الــدويل للكتــاب 2014.

خالد خالد 

بكالوريــوس تربيــة الفنيــة - كليــة الربيــة النوعيــة -بورســعيد 98، مــدرب فنــون 

تشــكيلية مبركــز الفنــون - اإلســامعيلية ، أقــام معرًضــا خاًصــا )قــارب أخــر ( مركــز 

محمــود مختــار قاعــة نهضــة مــر - رســم - مــارس 2018، شــارك بالعديــد مــن 

ــام - 2017-2016-2104-2008-2004- ــرض الع ــا: املع ــة منه ــارض الجامعي املع

2108، صالــون أبيــض وأســود - مركــز الجزيــرة للفنــون الزمالــك  - الــدورة 

الرابعــة - رســم - 2017 ، صالــون الشــباب دورات 15-16 ،-2003 -2004 قــر 

ــون  ــم - صال ــجيعية - رس ــزة التش ــى الجائ ــل ع ــم ، حاص ــرا - رس ــون األوب الفن

الجنــوب الــدويل 2017، منحــة اإلبــداع الفنــي  ملراســم األقــر - الفــوج الواحــد 

ــون القطــع الصغــرية - ســاقية  ــة رســم - صال ــزة الثالث ــن  2003، الجائ والعرشي

الصــاوي  2016، بينــايل القطــع الصغــرية - أتيليــة اإلســكندرية - تصويــر 2014، 

صالــون املائيــات األول - جالــريي جالليــو أرت املهندســن -أبريــل  2018.
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خلود خالد شوقي 

24 ســنة، درســت يف كليــة الفنــون الجميلــة يف القســم الحــر دورة فربايــر 

مايــو٢٠١، واســتمرت يف التعليــم الفــن األكادميــي ومازلــت عــن طريــق الــورش 

الخارجيــه مــع أســاتذة للفــن األكادميــي، شــاركت يف معــرض دروب املقــام بعــد 

ــون ديســمرب ٢٠١٩. ــة الفن ــا يف القســم الحــر بكلي ــه دورته نهاي

خلود كامل الدين حسني

ــم  ــك - شــعبة التصمي ــة قســم الجرافي ــون جميل ــوس فن ــد 1989، بكالوري موالي

املطبــوع - جامعــة حلــوان  2011، شــاركت يف معــرض جامعــي بكليــة الفنــون 

الجميلــة 2009 ، معــرض النوبــة نوتــو التابــع ألســبوع الثقافــة و الفنــون 

الخامســة2010،  الــدورة  الصــاوي  الربيــع بســاقية  النوبيــة 2010، صالــون 

ــر  ــر البح ــرض نه ــار 2010، مع ــود مخت ــز محم ــرية  مبرك ــع الصغ ــون القط صال

بســاقية الصــاوي 2010، صالــون القطــع الصغــرية بســاقية الصــاوي 2011، 

صالــون القطــع الصغــرية بقاعــة قرطبــة 2011، معــرض أوائــل الخريجــن 

الــدورة  الشــباب  الجميلــة 2011، صالــون  الفنــون  العــرض بكليــة  بقاعــة 

الثانيــة و العرشيــن قــر الفنــون 2011، معــرض »بلــد البنــات« -بقاعــة 

إبــداع  قاعــة  املــري«  الــراث  مــن  »تأمــالت  معــرض   ،2012 زورخانــة 

الخمســن  و  الثانيــة  الــدورة  الطالئــع  معــرض  التشــكيلية2012،  للفنــون 

ــرية 2013. ــع الصغ ــس للقط ــاقية الخام ــون الس ــون، صال ــي الفن ــة محب جمعي

داليا سامل عبد اللطيف

ــون  ــاىل للفن ــد الع ــاعد ىف املعه ــدرس مس ــكيلين، م ــن التش ــو نقابةالفنان عض

التطبيقيــة بالتجمــع الخامــس، شــاركت باملعــارض الفنيــة أهمهــا مســابقة 

الشـــباب والرياضــة، معــرض طالئــع  42 – 44 ، معــرض مؤسســة شــموع، صالون 

ــدورة  ــوازى لل ــرض م ــوىئ، مع ــر الض ــل 6 و8 للتصوي ــون الني ــباب 15، صال الش

ــر الفوتوغــراىف بســاقية الصــاوى2014-2010،  ــة 2008، التصوي ــة العربي الرياضي

معــرض مــر والثــورة، املعــرض العــام الــدورة -36 -37 39-41، املنتــدى العــريب 

الثالــث للميــاه2014، املعــرض املصاحــب للمؤمتــر الــدوىل األول للجمعيــة 

العربيــة للحضــارة والفنــون اإلســالمية 2015،معــرض لوحــة لــكل بيــت 2015– 

2016، معــرض بورتريــه للجمعيــة العربيــة للحضــارة والفنــون اإلســالمية 2020

دعاء إبراهيم الدمرداش

مواليــد الكويــت، فنانــة تشــكيلية مريــة، تخرجــت يف قســم الجرافيــك بكليــة 

الفنــون الجميلــة، جامعــة حلــوان ٢٠١١، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض 

الجامعيــة منها:املعــرض العــام بدورتــه ٤١ بقــر الفنــون بــدار األوبــرا املريــة 

ــة ٢٠١٩،  ــرا املري ــدار األوب ــون ب ــر الفن ــن بق ــون الشــباب الثالث ٢٠٢٠، صال

معــرض »مدينــة البينــج بونــج« مبعهــد جوتــة بالقاهــرة ٢٠١٩، معــرض الطالئــع 

الجميلــة)٢٠١٦،٢٠٠٩،٢٠١٢،٢٠١٣،٢٠١٤،٢٠١٥(،  الفنــون  محبــي  بجمعيــة 

صالــون الجنــوب باألقــر ٢٠١٤، مهرجــان اســركا الــدويل للفنــون بــرشم الشــيخ 

٢٠١٤ ، صالــون الشــباب الرابــع والعرشيــن بقــر الفنــون بــدار األوبــرا املريــة 

ــزة الحفــر  ــة اإلســكندرية ٢٠١٣، حــازت عــى جائ ــدة مبكتب ٢٠١٣، معــرض أجن
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ــون ٢٠١٥. ــزة مؤسســة آراك للفن ــع ٢٠١٢ وجائ مبعــرض الطالئ

دعاء محمد توفيق

ــرشف 2013، درجــة  ــة ال ــع مرتب ــاز م ــر امتي ــة بتقدي ــة الفني ــوس الربي بكالوري

املاجســتري ىف النحــت املعــارص 2017، باحثــة دكتــوراة ىف فلســفة الربيــة الفنيــة 

نحــت2018، لهــا مشــاركات فنيــة ىف مجــاىل النحــت والتصويــر منــذ عــام 2009 

حتــى األن.

دينا أحمد أنور

مواليــد القاهــرة 1992، معيــدة  ىف كليــة الربيــة الفنيــة بقســم »الرســم 

والتصوير«جامعــة حلــوان، شــاركت ىف صالــون الشــباب الــدورة 28 ،29 ، حــازت 

عــى جائــزة ورشــة ســمبوزيوم األقــر الــدوىل للتصويــر لدورتــه العــارشة 

2017، جائــزة الرســم ىف صالــون الشــباب لدورتــه 29، ومعــرض أجنــدة مبكتبــة 

ــرض أول  ــد ، مع ــور ىف الهن ــة أودايب ــمبوزيوم دوىل مبدين ــكندرية 2018، س إس

مــرة 2018 ، املشــاركة ىف معــرض الطالئــع 2017، معــرض خــاص بجالــريى إبــداع 

ــابع 2019. ــه الس ــة لدورت ــاركة ىف روزنام 2019، املش

دينا محمد عثامن

مواليــد القاهــرة 1992 بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة قســم التصويــر 

ــن  ــري م ــالة املاجســتري، اشــركت ىف الكث ــل عــى رس ــوان 2014 ، تعم جامعةحل

املعــارض و حصلــت عــى الجائــزة األوىل ىف مجــال التصويــر ىف معــرض نهــر البحر 

2017 شــاركت ىف املعــرض الــدويل الثالــث ( ابداعــات حــرة ) والرابــع ( الفلكلــور 

و الشــعوب ) ىف صالــون بيــت الفــن 2019 ، صالــون أســود- أبيض الرابــع 2017 ، 

صالــون الجنــوب 2017 ، معــرض نهــر البحر ىف ســاقية الصــاوى ىف الزمالك 2019، 

2018، 2017، 2016، 2015، وىف 2010 معــرض كليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك.

دينا محمد مدكور 

ــم  ــاعد بقس ــدرس مس ــم 2016، م ــتري يف التصمي ــرة1990، ماجس ــد القاه موالي

التصميــم- كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان ، شــاركت بالعديــد مــن 

املعــارض أهمهــا: صالــون الشــباب الــدورة 26 27- -28- 29 30-، صالــون 

ــزة املشــاركة ىف ورشــة ســمبوزيوم األقــر  ــدورة الرابعــة، جائ أبيــض وأســود ال

الــدوىل2017، املشــاركة ىف الــدورة  58 لصالــون القاهــرة 2018، معــرض أجنــدة 

ــاء  ــريب 2018، اقتن ــباب الع ــاين للش ــرض ىض الث ــكندرية 2018، مع ــة اإلس مبكتب

ــا . ــر وخارجه ــل م ــراد داخ ــدى أف ــات  ل ــا مقتني ــا، لديه ــفارة رصبي س

رانيا أبو العزم 

فنانــة بريــة مريــة تعيــش يف مــر، مــدرس مســاعد يف قســم التصويــر كليــة 

الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان ، ماجســتري التصويــر 2014، شــاركت يف أكر من 

42معرًضــا جامعيًــا داخــل مــر وخارجهــا ، منــذ 2002، املعــرض األول للتصميــم 
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بالجامعــة األملانيــة 2018، معــرض إحيــاء الــراث تابــع للجامعــة الفرنســية 

ــام 41-40-39-38  ــرض الع ــباب27 ، 28 )2016-2017(، املع ــون الش 2017،صال

أعــوام )2016-2017--2018 2019( ، صالــون القاهــرة 57 )2018( صالون )أبيض 

ــردي  ــرض ف ــون« 2015، مع ــردي »خط×ل ــرض ف ــع  2017، مع ــود(  الراب – أس

»باركــود« 2018، حصلــت عــى جوائــز مــن جامعــة حلــوان يف التصويــر والرســم 

)٢٠٠٤(، جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة )٢٠٠٦-٢٠٠٧-٢٠٠٨-٢٠١٠(، جائــزة 

املعــرض العــام صالــون الشــباب27 )٢٠١٦(، اقتنــاء أعــامل ملتحــف الفــن املري 

ــة  ،بنــك CIB ، أفــراد داخــل مــر وخارجهــا. الحديــث- وزارة الثقافــة املري

رحاب سعد عبد الغفار

ــة  ــون الجميل ــورس الفن ــك، بكالوي ــة جرافي ــة و مصمم ــكيلية مري ــة تش فنان

2012، اشــركت بالعديــد مــن املعــارض و الــورش الفنيــة  املحليــة، فــازت باملركــز 

األول لصالــون ســاقية الصــاوي الســابع لألعــامل الصغــرية 2016.

رحمة كرم أبوزيد

مواليــد القاهــرة 1998،طالبــة يف كليــة الربيــة الفنيــة بالزمالــك الفرقــة الرابعــة، 

شــاركت بالعديــد مــن املعــارض الجامعيــة يف قاعــة أحمــد بســيوين يف كليــة تربية 

فنيــة، كــام شــاركت يف صالون الشــباب 30، لهــا بعض مقتنيات مــع أفراد يف مر.

رحمة محمد إبراهيم قنديل

ولــدت باململكــة العربيــة الســعودية ة ١٩٩٨، نشــأت يف اإلســكندرية والتحقــت 

ــة  ــه الثاني ــة بالفرق ــكندرية ٢٠١٧، طالب ــة اإلس ــة جامع ــون الجميل ــه الفن بكلي

قســم التصويــر الزيتــي، شــاركت يف عــدد مــن املســابقات بالكليــة، حاصلــة عــى 

الجائــزة التشــجيعية يف مســابقة نــوار للرســم يف دورتهــا الثالثــة.

رشا جوهر 

ــة  ــون الجميل ــة عــى درجــة املاجســتري ىف فلســفة الفن ــة تشــكيلية، حاصل فنان

2017 ، شــاركت يف عــدد مــن املعــارض واألنشــطة الفنيــة العامــة التــى تســاهم 

يف تطويــر تجربتهــا الفنيــة، مراســم ســيوة لإلبــداع الفنــى 2016م ، وجائــزة منحة 

ــزة  ــى جائ ــت ع ــي ة 2016 ، 2017 ، 2018 ،2019 ، حصل ــرغ الفن ــة للتف الدول

مركــز اإلبــداع الفنــى باإلســكندرية 2018، جائــزة بينــاىل أوســراكا الــدوىل الثــاىن 

ــراد. ــات واألف ــض الجالرييه ــة وبع ــدى وزارة الثقاف ــات ل ــباب 2019، مقتني للش

رشا سليامن 

فنانــة تشــكيلية مريــة، منــذ 1997 أكــر مــن 15 معــرض فــردي دراســة وبحــث 

يف املوضوعــات: لغــة األبــدان1-2-3 - حــوار الصبــار - حــوار الصمــت-  أبجديــة 

ــر املحــرق  - اسكتشــات  ــكان - دي ــات والحــوارات - يف ذات امل األشــجار - اللغ

ــم  ــى )تصمي ــن الح ــارس ف ــس. مت ــاف - اآلن واألم ــوان – دروىب - أطي ــن أس م

ــاركات  ــا مش ــذ 2017، له ــزف من ــن الخ ــارس ف ــذ 2010، مت ــدوى( من ــذ ي وتنفي

ــن  ــري م ــارج الكث ــر والخ ــذ 1991 ىف م ــة من ــارض الجامعي ــن املع ــري م بالكث
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املشــاركات ىف ســمبوزيوم، لديهــا مقتنيــات خاصــة ىف مــر، املغــرب، ســويرسا، 

فرنســا، كنــدا و أملانيــا، ومقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث بالقاهــرة ومتحــف 

مجمــع معــارض ومتاحــف الشــونة باإلســكندرية.

رضوى عالء 

ــة  ــة الفني ــة الربي ــة يف كلي ــة ١٩٩٨م، طالب ــر الخريي ــة - القناط ــد القليوبي موالي

بالزمالــك بالفرقــة الرابعــة، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض داخــل الكليــة ويف 

ــة. قاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين وبعــض املعــارض الخريي

روز سعد حلمى 

بكالوريــوس تجــارة عــن شــمس – قســم محاســبة دفعــة 2001، تــدرس دراســات 

حــرة، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا: صالــون ملتقــى املبدعــن 

الــدوىل الســابع 2017، شــاركت برســومات ىف أغلفــة الكتــب .

روزان أرشف عدوان

مواليــد 1997، بكالوريــوس الربيــة الفنيــة 2019، شــاركت ىف العديــد مــن 

املعــارض الجامعيــة منهــا: صالــون الشــباب الــدورة ال30 ومهرجــان فــن الحــيل 

الــدورة الرابعــة ومعــرض إعــادة صياغــة 1 و 2 مبركــز الجزيــرة للفنــون ومعــرض 

وجــوه ونغــامت ىف قاعــة الشــهيد أحمــد بســيوىن ومعــارض تابعــة لكليــة الربيــة 

الفنيــة.   

روشان أحمد القريش

بكالوريــوس الفنــون الجميلــة - قســم التصويــر )جامعــة حلــوان( )٢٠١٦(، 

شــاركت بالعديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا صالــون الشــباب الــدورة 

ــان يض للشــباب العــريب - قاعــة يض، ٢٠١٥ معــرض »قــردة  ٢٩، ٢٠١٨ مهرج

الحكمــة« يف قاعــة درب ١٧١٨، ٢٠١٤، معــرض الفنــون التشــكيلية للكليــات 

املتخصصــة )جامعــة حلــوان(، ٢٠١٤ معــرض فــن الربيــد العاملــي – أتيليــه 

اإلســكندرية، ٢٠١٢ معــرض رؤى تبحــث يف الوطــن – بيــت األمــة.

روماريو رأفت 

ــباب  ــبوع ش ــك يف أس ــم والجرافي ــال الرس ــث يف مج ــز الثال ــى املرك ــل ع حاص

الجامعــات عــى مســتوى جامعــات مــر، فــاز باملركــز األول يف معــرض 

ــداع 8 يف  ــابقة إب ــايئ مس ــل لنه ــريي، وص ــات جال ــة« بلمس ــنج و تربنتين »ايتش

مجــال الرســم والجرافيــك تحــت إرشاف وزارة الشــباب والرياضــة، جائــزة التميــز 

ــار الثقــايف، شــارك مبعــرض »محــاكاة  بصالــون شــجر الفــن مبركــز محمــود مخت

ــعيد. ــة بورس ــعيد«بقر الثقاف بورس

ريم محمد القصيفى

ــم  ــة بقس ــة الثاني ــوان - الفرق ــة حل ــة - جامع ــون الجميل ــة الفن ــنة، كلي ٢٠ س
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ــب  ــن القل ــة اللقطــة الواحــدة، شــاركت ىف معــرض م ــك، عضــو بجامع الجرافي

مــع اللقطــة، مشــاركة ىف معــرض الفــن والحيــاة املقــام ىف جامعــة عــن شــمس 

ــرا. واملنظــم مــن قبــل األوب

ريهام أحمد أنور 

تخرجــت عــام 2014، تعمــل معيــدة بقســم الزخرفــة - كليــة الفنــون التطبيقيــة 

جامعــة حلــوان، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض جامعي مبناســـبة 

ــب  ــي مصاح ــرض جامع ــر، ومع ــز الهناج ــة يف مرك ــرأة املري ــا للم 2017 عاًم

ــة يف  ــزة الثاني ــى الجائ ــت ع ــاي2017م، حصل ــلطان قايتب ــد الس ــاح مقع الفتت

مجــال الرســم يف مســابقة ومعــرض» نهــر البحــر« بســاقية الصــاوي عــام 2019م. 

زينب حبيب 

مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة - قســم الديكــور - جامعــة املنصــورة، حصلــت 

عــى دبلومــة الفنــون التقليديــة التابعــة ملدرســة األمــري تشــارلز للفنــون 

ــون الشــباب 28 ىف  ــزة صال ــت جائ ــدن تخصــص خــزف 2017، نال ــة لن التقليدي

ــجيعية ىف  ــزة التش ــو«، الجائ ــوم فيولي ــم » كام ي ــن فيل ــو آرت ع ــال الفيدي مج

ــون الشــباب 27،  مجــال الفيديــو آرت عــن فيلــم »فــوق مســتوى الزعــل« صال

املشــاركة ىف أطيــاف 2017 فيديــو آرت عــن فيلــم »عجبــي«، املشــاركة ىف ملتقــى 

القاهــرة الــدوىل للرســوم املتحركــة 2017 - 2018، صالــون ابيــض واســود 2017، 

ــاركة ىف  ــورة 2018 - 2019، املش ــة املنص ــون جميل ــة فن ــات كلي ــرض اتجاه مع

مهرجــان محمــد عبلــة لتحريــك الصــورة الفنيــة 2019 عــن فيلــم »ألــف أل وأل«، 

ــباب 25،  ــون الش ــرايف صال ــر الفوتوغ ــن التصوي ــك ال CIB ع ــاء بن ــزة اقتن جائ

املشــاركة بصالــون الشــباب 23 عــن عمــل كيــان ىف خــط، الجائــزة األوىل مجــال 

الرســم مســابقة نهــر البحــر بســاقية الصــاوى 2019، ســمبوزيوم الخــزف الــدوىل 

الســادس 2020، جائــزة املركــز الثــاين ملتقــى جامعــة األقــر لألفــالم القصــرية 

ــك 2020. ــدوىل ألفــالم التحري 2020، املشــاركة ىف مهرجــان القاهــرة ال

سارة محمد تهامى

ــام ٢٠١٩،  ــوان ع ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الربي ــوس كلي ــد ١٩٩٦، بكالوري موالي

طالبــة ماجيســتري بقســم التصميــامت الزخرفيــة بكليــة الربيــة الفنيــة، شــاركت 

ــن  ــون عرشي ــا صال ــن أهمه ــة وم ــة والفردي ــارض الجامعي ــن املع ــد م ىف العدي

ــدورة ال٣٠. ــون الشــباب ال ــة وصال ــوزارة الثقاف ــع ل ٢٠١٨ التاب

سارة السناري 

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي ــرة ١٩٨٨، بكالوري ــد القاه ــة موالي ــامة مري رس

جامعــة حلــوان - قســم تصويــر جــداري عــام ٢٠١١ مــع تقديــر عــام جيــد جــًدا، 

ــض و  ــون ابي ــام ٢٠١٦ وصال ــدورة ٢٧ لع ــباب ال ــون الش ــرض صال ــاركت مبع ش

اســود عــام ٢٠١٧.  



142

سارة نارص بسيوين

مواليــد 1996، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة – قســم تربيــة فنيــة، باحثــة مبرحلــة 

املاجســتري، شــاركت يف معــارض منهــا: مســابقة الشــباب 7 مركــز الحريــة لإلبــداع 

اإلســكندرية، صالــون الدلتــا للشــباب 1 بطنطــا.

سارة حجازي

ــة  ــون الجميل ــة الفن ــن كلي ــت م ــك، تخرج ــة جرافي ــكيلية ومصمم ــة تش فنان

ــع  ــًدا م ــد ج ــام جي ــر ع ــداري  2018 بتقدي ــر ج ــم تصوي ــوان قس ــة حل جامع

ــة  ــة - جامع ــون جميل ــة الفن ــداري كلي ــر ج ــتري تصوي ــرشف، ماجس ــة ال مرتب

حلــوان، تهــوى تدريــس الفــن وعمــل الــورش للهــواة واملحرفــن، فنانــة بريــة، 

ــر  ــة يف التصوي ــري تقليدي ــات الغ ــق الخام ــة وتعش ــات الحديث ــتخدم الخام تس

ــة  ــع املصنع ــا والقط ــداع مفهومه ــي، اإلب ــول للمتلق ــام للوص ــار والرخ باألحج

ــن  ــه م ــعى لتحقيق ــا تس ــو م ــرار وه ــدة التك ــة فري ــة فني ــاوي تحف ــا تس يدويً

ــا،  ــاب عموم ــاث واألخش ــاً آلث ــة مع ــار املختلف ــك واألحج ــج املوزايي ــالل دم خ

ــش  ــى هام ــم ع ــذي  أقي ــد ال ــاين الغ ــرض فن ــي مبع ــع ح ــة ضل ــركت بلوح اش

ــة الفنــون عــام 2019، اشــركت مبعــرض  ــة مللتقــى شــباب أكادمي ــدورة الثاني ال

ــام 2016.  ــة ع ــات بالكلي ــع لوح بي

سارة مصطفى خليل

ــك –  ــم الجرافي ــا – قس ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــاعد بكلي ــدرس مس م

شــعبة فــن كتــاب، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا: معــرض 

مئويــة نجيــب محفــوظ بقــر األمــري طــاز – صالــون القطــع الصغــرية بســاقية 

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــة بأعض ــارض الخاص ــام2010-2017م، املع ــن ع ــاوي م الص

بكليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة املنيــا، املعــرض الجامعــي رؤيــة  بقــر ثقافــة 

املنيــا – معــرض ومســابقة نهــر البحــر بســاقية الصــاوي مــن عــام 2012 - 

 ،CIB 2015م، لديهــا مقتنيــات بكليــة الفنــون الجميلــة، وعــدة اقتنــاءات لبنــك

ولــدى العديــد مــن األفــراد.

سارة ربيع قناوي 

مواليــد 1985، دكتــوراه قســم التصميــامت الزخرفيــة كليــة الربيــة الفنيــة 

2018، مــدرس بقســم التصميــامت الزخرفيــة كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة 

املنيــا، شــاركت يف عــدة معــارض الجامعيــة منهــا: معــرض ابيــض واســود بجالــريي 

ــم  ــون2017، تصمي ــرة للفن ــز الجزي ــض واســود مبرك ــون ابي ملســات 2019 وصال

ــرض  ــع 20ومع ــدار ينابي ــة ب ــغال الفني ــي واألش ــن االورجام ــب ف ــف كت وتألي

القاهــرة الــدويل للكتــاب 2015 و2017، تصميــم رســوم قصــة الفرعــون الذهبــي 

2009 بــإدارة التنميــة الثقافيــة وزارة اآلثــار، الجائــزة التشــجيعية مركــز الفنــون 

ــوان 2007. ــة حل جامع

سارة عادل 

نشــأت يف مدينــة القاهــرة وبالرغــم مــن تخرجهــا مــن كليــة طــب األســنان إال 



143

ــذا درســت يف القســم  ــون ل ــواع الفن ــع أن ــا شــغٌف بجمي ــا كان لديه ــا لطامل أنه

ــة وتخرجــت يف العــام الحــايل.  ــون الجميل ــة الفن الحــر الخــاص بكلي

سارة عبدالفتاح قنديل 

مواليــد القاهــرة 1991م، مــدرس مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة »قســم 

الجرافيــك« شــعبة التصميــم املطبــوع جامعــة حلــوان )2013(، ماجســتري قســم 

ــون  ــرة للفن ــز الجزي ــري مبرك ــك امل ــن الجرافي ــرض ف ــك )2018(، مع الجرافي

)2015(، معــرض الطالئــع الــدورة الـــ55 )2015(، والدورة الـــ58)2018(، والدورة 

الـــ59 )2019(، مهرجــان يض العــريب الثــاين )2018(، معــرض أطيــاف 2 بنقابــة 

الفنانــن التشــكيلين )2019(، جائــزة مســابقة نهــر البحــر الــدورة الـــ11 مجــال 

التصويــر )2019(، جائــزة صالــون الشــباب الــدورة الـــ30 مجــال الرســم )2019(.

سارة محسن عياد

ــرة 2019،  ــة القاه ــنان - جامع ــم و األس ــب الف ــوس ط ــى بكالوري ــة ع حاصل

التحقــت بالدراســات الحــرة - فنــون جميلــة - قســم جرافيــك، عضــو يف جامعــة 

اللقطــة الواحــدة الفنيــة، شــاركت يف عــدة معــارض منهــا حوائــط2 / انوبيــس/

صالــون الشــباب -28 29-30 ، ومســابقة فــاروق حســني.

سعد السيد سعد 

ــة األنفــويش  ــك، شــارك يف معــرض قــر ثقاف ــة الزمال ــون جميل ــوس فن بكالوري

ــز األول.. ــا، واملرك ــون الدلت ــث وصال ــز الثال ــى املرك ــل ع ــكندرية .. حص باإلس

معــرض قــر ثقافــة املنصــورة، معــرض قــر ثقافــة اإلســامعيلية برعايــة 

األســتاذة فينــوس .. معــرض األقــر للشــعر العــريب ومعــرض قــر ثقافــة 

األقــر احتفــااًل مبهرجــان الســينام اإلفريقيــة بعنــوان ملحمــة ســمراء وحصــل 

عــى املركــز الثالــث .. وصالــون الشــباب ٢٩ بــدار األوبــرا املريــة وأخــريًا معرض 

ــا. ــرور ٣١ عاًم ــاال مب ــة احتف ــرا املري ــدار األوب ــام ب ــرا املق يف حــب األوب

سلطان أحمد 

مواليــد 1989 بكالوريــوس تربيــة نوعيــة فنيــة، عضــو ىف نقابــة الفنانــن 

ــرة -  ــه القاه ــردى بأتيلي ــرض ف ــا: مع ــارض منه ــدة مع ــرك بع ــكيلين، اش التش

ــة الهناجــر  ــه القاهــرة قاع ــج - آتيلي ــر - آرت الرن ــارت كورن ــي ب معــرض جامع

باألوبــرا – مؤسســة دوم للثقافــة والفنــون – صالــون الشــباب ) 23 - 27 - 28-

29-30( األعــامل الفنيــة الصغــرية 2012، معــرض الطالئــع ) -53 -54 58( صالــون 

فنــاين مــر – صالــون الجنــوب )الثــاين والثالــث والخامــس (، ملتقــى اإلبــداع 

مبركــز الجزيــرة للفنــون - 23 فنــان بــآرت الونــج بالزمالــك – تحيــا مــر بــآرت 

ــه  ــد واحــدة بأتيلي ــون التشــكيلية )إســالميات( معــرض إي ــر- معــرض الفن كورن

القاهــرةم، معــرض مســابقة فــاروق حســني للفنــون 2020،  نــال منحــة التفــرغ 

ــع  ــرض الطالئ ــم ىف مع ــة التحكي ــزة لجن ــام )2015-2016-2017-2018(، جائ لع

ــزة األوىل  ــاف، الجائ ــن التشــكيلين ىف أطي ــة الفنان ــن نقاب ــزة الرســم م 54، جائ

ــس العــريب  ــن املجل ــر م ــزة الرســم والتصوي ــة، جائ ــس األعــى للثقاف ــن املجل م

للميــاه، جائــزة العمــل املتميــز ىف مســابقة الشــباب والفنــون البريــة 5، الجائزة 
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ــة 2018. ــون البري ــدويل للفن ــون األقــر ال األوىل ىف صال

سامح أحمد شوقى 

مواليــد القاهــرة 1986، بكالوريــوس الربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان - بتقديــر 

امتيــاز مــع مرتبــة الــرشف 2008، مــدرس بكليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة حلوان، 

ــا:  ــة منه ــارض جامعي ــدة مع ــاركت ىف ع ــكيلين، ش ــن التش ــة الفنان ــو نقاب عض

املعــرض العــام 41 بقــر الفنــون دار األبــرا 2020م، معــرض بورتريــه بالجمعيــة 

العربيــة للحضــارة والفنــون اإلســالمية 2020، معــرض صالــون النســجيات الــدورة 

الثانيــة 2019، معــرض إعــادة صياغــة ألعــامل الفنــان حمــدى عبــد اللــه تجربــة 

نســجية 2017، معــرض فــردى بعنــوان هــى -- ذات ]تجربــة نســجية تفاعليــة[ 

بقاعــة محمــود بســيوىن بكليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان 2019.

سمية خليل الحداد 

مواليــد 1980، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة 2003 - قســم التصويــر، شــاركت يف 

العديــد مــن املعــارض منــذ 2003 حتــى اآلن، أقامــت معــارض خاصــة يف الفــرة 

مــن 2015 - 2017 ) وجــوه، القطــع الغــري تقليــدي يف تصويــر الوجــه اإلنســاين، 

حلــم(، عملــت كرســامة صحفيــة يف مجلــة ماجــد يف الفــرة مــن 2015 - 2017، 

شــاركت يف املعــرض العــام يف دورتــه 41.

سمية محمد عيد 

ــة  ــوان 2016، ىف مرحل ــة حل ــة - جامع ــة فني ــوس تربي ــد 1994 - بكالوري موالي

ــة  ــارض الجامعي ــن املع ــد م ــادن، شــاركت بالعدي املاجســتري قســم أشــغال املع

منهــا: ورشــة الجرافيتــى عمــل جامعــى 2014، معــرض الكوميكــس ىف مــرشوع 

التحريــر الونــج جوتــه، معــرض الكاريكاتــري ىف املجلــس األعــى للثقافــة 2015، 

معــرض بعنــوان )ألــوان الســام الســبعة( املقــام ىف مركــز التعليــم املــدىن، معــرض 

)تفانــن( بأتيليــه القاهــرة جامعــة الفنانــن والكتــاب، شــاركت ىف مهرجــان الحى 

ــة واملعــارصة  ــة 2016، شــاركت ىف امللتقــى املــرى للحــى الراثي ــدورة الثالث ال

2017، شــاركت ىف معــرض فــن تشــكيى تابــع املجلــس األعــى للثقافــة.

سميحة محمد تهامى 

ــة،  ــة فني ــة تربي ــر - كلي ــد 1992، مــدرس مســاعد بقســم الرســم والتصوي موالي

شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة الدوليــة واملحليــة، وصالــون 

الشــباب دورتــه مــن 25 إىل 30، صالــون الجنــوب الــدوىل باألقــر الثالــث 

والرابــع والخامــس، ســمبوزيوم األقــر الــدوىل 2018.

سها أحمد عدىل 

فنانــة تشــكيلية مــن مواليــد القاهــرة 1995. تخرجــت مــن قســم التصويــر الجــدارى 

بتقديــر عــام جيــد جــدا مــع مرتبــة الــرشف. شــاركت ىف عــدة معــارض منهــا معــرض 

ايــزل انــد كامــريا و معــرض اركيــد جالــريى ومعــرض كليــة الفنــون الجميلــة.
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سهى الجميعي

فنانــة تشــكيلية مريــة، خريجــة كليــة الفنــون الجميلــة قســم جرافيــك، 

وخريجــة جامعــة الرسبــون قســم أدب فرنــي، لهــا معرضــن األول كان يف 

ــكارو  ــان في ــية ماري ــة الفرنس ــع الفنان ــراك م ــا باالش ــه بفرنس ــة مونبيلي مدين

الثــاىن ىف ال )افــاو( املركــز الفرنــى لعلــوم اآلثــار الرشقــي، بجانــب فنهــا تعمــل 

ــونال. ــس انرناش ــة أوازي ــكييل يف مدرس ــن تش ــة ف كمدرس

سهى حسن املوصيل

مواليــد 1989، بكالوريــوس فنــون جميلــة - جامعــة حلــوان - قســم الجرافيــك 

عــام 2011، تعمــل معيــدة يف كليــة الفنــون الجميلــة قســم جرافيــك، اشــركت يف 

العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض الطالئــع  52 53- - 55  يف جمعيــة محبــي 

ــاركت  ــدورة 52، ش ــر يف ال ــجيعية يف الحف ــزة تش ــى جائ ــت ع ــون، حصل الفن

ــون  ــرة للفن ــز الجزي ــارص 2015 يف مرك ــري املع ــك امل ــن الجرافي ــرض ف يف مع

ــاركت  ــباب 26، ش ــون الش ــاص يف صال ــرض الخ ــزة الع ــى جائ ــه ع ــت ب وحصل

ــرة 2010(،  ــن الذاك ــور م ــدة )ص ــة الواح ــة اللقط ــع جامع ــن م ــا مبعرض أيض

ــو 2010(. ــة حــامم ماي و)غي

سوزان سعد

بكالوريــوس التجــارة جامعــة القاهــرة، بــدأت رحلتهــا الفنيــة عــام ١٩٩٨، تعمقت 

يف دراســة املــدارس الفنيــة املختلفــة ونظريــات األلــوان، خاضــت تجــارب كثــرية 

اىل ان وصلــت ألســلوبها الخــاص ومتيــزت يف األســلوب التجريــدي التعبــريي، 

ــون، قاعــة صــالح  ــرة للفن ــز الجزي ــا: يف مرك ــة معــارض خاصــة منه أقامــت مثاني

ــريي آرت  ــرج وجال ــة روض الف ــرة، قرثقاف ــه القاه ــرا، أتيلي ــر يف دار األوب طاه

كورنــر بالزمالــك وغريهــم. شــاركت يف أكــر مــن خمســن معــرض جامعــي منهــا 

قاعــة الهناجــر بــدار األوبــرا، مركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك، جالــريي بيكاســو 

بالزمالــك، قاعــة صــالح طاهــر باألوبــرا، جالــريي كحيلــة، جالــريي املرشبيــة 

وغريهــم، اشــركت يف عــدة معــارض يف جــدة باململكــة العربيــة الســعودية، لندن، 

هلســني، فنالنــدا، رومــا وصالــون الخريــف بباريــس، اشــركت يف املعــرض العــام 

لثــالث ســنوات وقامــت بعــدة ورش فنيــة مــع فنانــن مريــن وفنانــن أجانــب 

ــا، لهــا مقتنيــات عامــة يف متحــف الفــن  بأكادمييــة الفنــون يف فلورانــس بإيطالي

الحديــث بــدار األوبــرا املريــة ومقتنيــات خاصــة مبــر والخــارج.

سيد خليل سيد 

عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين، عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة األهليــة 

للفنــون الجميلــة، عضــو جمعيــة فنــاىن الغــورى، عضــو جمعيــة أصالــة للفنــون 

ــه القاهــرة،  ــن، معــرض خــاص بأتيلي ــة الصحفي ــة، معــرض خــاص بنقاب الجميل

ــون الشــباب التاســع والعــارش، املعــرض العــام )32/35 /38/39 ( شــارك ىف  صال

ــم  ــى الحديــث، تصمي ــات باملتحــف الفن ــه مقتني ــة، ل ــع املعــارض الجامعي جمي

ــهادات  ــددة وش ــز متع ــه جوائ ــة ول ــئون اإلجتامعي ــوزارة الش ــب ب ــة الكت أغلف

ــة. ــدول العربي ــر مــن ال تقدي
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شادي محمد فهيم عزيز

مواليــــد ١٩٩٧، طالــب بكليــة التجارة بكفر الشــيخ، شــــارك يف عــــدة معــــارض  

داخليــــة بالكليــــة، وبعــــض املعــارض الخارجيــة منهــــا مهرجــان إبــداع الدورة 

الثامنــة والســابعة.

شادي مصطفى فؤاد

فنــان تشــكيى مــرى معــارص، مواليــد 1993، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة 

ــا  ــدوىل التاســع 2016 ومعــرض روزنام ــوان، شــارك ىف ســمبوزيوم األقــر ال حل

ــع ىف املعــرض  ــة، حصــل عــى املركــز الراب ــريى مرشبي ــون املعــارصة بجال 5 للفن

الفنــى الثالــث بكليــة الربيــة الفنيــة، شــارك ىف معــرض الراســينا األول للشــباب 

ــات  ــه مقتني ــباب 2019، لدي ــدوىل للش ــراكا ال ــاىل أوس ــكندرية 2015، بين باإلس

خاصــة ىف ســفارة رصبيــا ولــدى صنــدوق التنميــة الثقافيــة.

شدو محمد الرخاوي

تخرجــت مــن كليــة الفنــون الجميلــة - قســم تصويــر جــداري بتقديــر امتيــاز 

مــع مرتبــة الــرشف دفعــة 2018، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة 

ــت   ــون، نال ــزة الفن ــني لجائ ــاروق حس ــابقة ف ــباب 29، مس ــون الش ــا: صال منه

شــهادة تقديــر لالمتيــاز يف مجــال التصويــر، مســابقة جامعــة بــدر للفنــون 2019 

ونالــت شــهادة تقديــر، شــاركت يف إحــدى فعاليــات روزنامــة املصالــح بتتصالــح 

ــة  ــة يف كلي ــن للطلب ــاركت يف معرض ــي، ش ــرض جامع ــة مع ــاج الورش وكان نت

الفنــون الجميلــة، تعمــل كفنانــة حــرة يف الفنــون البريــة كالتصويــر والتصويــر 

الجــداري باملوزايــك والزجــاج.

شذا عصام الدين 

ــارض  ــة 2015، شــاركت بعــدة مع ــة فني ــوس تربي ــا، بكالوري ــد 1994 املني موالي

جامعيــة منهــا: إبــداع الشــارقة)2( 2014 إســكندرية، معــرض ســفارة رصبيــا كلية 

ــون2017،  ــرة للفن ــز الجزي ــض واســود مرك ــك، معــرض ابي ــة الزمال ــة الفني الربي

نالــت املركــز الثــاين مبســابقة املنيــا بشــكل ثــاين »فــن رســم الشــارع«.

شنودة عصمت

ــذ عــام  ــة من ــر 2000، شــارك مبعــارض جامعي ــة تصوي ــون جميل ــوس فن بكالوري

ــون  ــباب 14، صال ــون الش ــكندرية، صال ــرة واإلس ــيوط والقاه ــا وأس 1997 باملني

النيــل للتصويــر الضــويئ 4، صالــون القطــع الصغــرية 5 و 6، معــرض أجنــدة ال 

ــام 41. ــرض الع 13، املع

شهرية عيل مريس

تخرجــت مــن كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية وتركــت عملهــا باملجــال 

ــه وتاريخــه، أقامــت معرضــن  ــواع الفــن التشــكييل وتقنيات املــريف لدراســة أن

ــراءة«  ــر امل ــرض »جوه ــون ومع ــرة للفن ــز الجزي ــذور« مبرك ــن األول »ج فردي
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ــض  ــة بع ــارض جامعي ــدة مع ــاركت بع ــك، ش ــاري بالزمال ــان س ــريي كاراف بجال

ــة  ــدة مبكتب ــرض أجن ــام، ومع ــرض الع ــة واملع ــرا املختلف ــات األوب ــا يف قاع منه

ــريي   ــا وجال ــدي برومــا بإيطالي اإلســكندرية واملعــرض العاملــي إميوجــي دي مون

إبــداع واملرشبيــة وكحيلــة وصالــون الجنــوب الــدويل باألقــر وصالــون ابيــض 

ــية. ــفارة الفرنس ــرض الس ــري ومع ــامرت ف ــرة وآرت س ــز الجزي ــود مبرك واس

شريين البارودي

فنانــة  تشــكيلية، تخرجــت مــن كليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان 2003م، 

نالــت درجــة الدكتــوراه الفلســفية ىف الربيــة الفنيــة - تخصــص رســم وتصويــر 

مــن نفــس الكليــة عــام 2016، لهــا العديــد مــن املشــاركات الجامعيــة املحليــة 

والدوليــة، نالــت العديــد مــن الجوائــز بصالــون الشــباب وشــاركت ببينــاىل بكــن 

الــدوىل عــام 2017، بينــاىل الكتــاب مبتحــف الفــن الحديــث برومانيــا عــام 2018، 

ــات  ــن املقتني ــد م ــا العدي ــام 2017، له ــر ع ــدوىل للتصوي ســمبوزيوم األقــر ال

الرســمية مبتحــف الفــن املــرى الحديــث – دار األوبــرا املريــة، متحــف فــن 

الكتــاب برومانيــا، متحــف جامعــة صلجيــك بركيــا، وزارة الثقافــة بقــربص، ولهــا 

مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد ىف النمســا، فرنســا، الهنــد، بلجيــكا، إيطاليــا، 

إثيوبيــا، روســيا.

شريين حسام    

فنانــة وناقــدة فنيــة - مــدرس دكتــور منتــدب بأكادمييــة الفــن والتصميــم 

ــى  ــة ع ــر، حاصل ــن أكتوب ــادس م ــة ( بالس ــون التطبيقي ــاىل للفن ــد الع )املعه

ــك  ــوان بالزمال ــة حل ــن جامع ــف بالف ــم التثقي ــة قس ــة الفني ــوس الربي بكالوري

تقديــر عــام جيــد جــًدا عــام 2003، ماجســتري الربيــة الفنيــة – جامعــة حلــوان 

ــذوق  ــد والت ــص النق ــة – تخص ــة الفني ــفة ىف الربي ــوراه الفلس ــام 2007، دكت ع

ــن  ــد م ــا العدي ــام 2016، له ــوان ع ــة حل ــة – جامع ــة الفني ــة الربي ــى كلي الفن

ــة.  ــرات الثقافي ــة واملؤمت ــارض الفني ــاركات باملع املش

شيامء محمود 

ــال  ــداع يف مج ــة لإلب ــزة الدول ــت جائ ــة، نال ــررة صحفي ــكيلية ومح ــة تش فنان

النقــد الفنــى 2014، شــاركت يف عــدد مــن املعــارض والــورش الجامعيــة الدوليــة 

ــون  ــرة للفن ــز الجزي ــض واســود« مبرك ــون الرســم »ابي ــا صال ــن بينه ــة م واملحلي

2010، معــرض منحــة مراســم ســيوة - متحــف محمــود مختــار 2012، معــرض  

ــون  ــا 2014، صال ــة – روم ــة املري ــداع باألكادميي ــة لإلب ــزة الدول ــاء جائ أعض

ــا  ــريى ىض 2019، له ــن بجال ــوه واألماك ــوارات الوج ــة ح ــوب 2017، ورش الجن

ــة. ــم نرشهــا يف عــدد مــن املجــالت املري ــة ت ــاالت النقدي ــد مــن املق العدي

صابر عيىس

طالــب بكليــة الفنــون الجميلــة قســم التصويــر الزيتــي، شــارك يف عــدة معــارض 

منهــا معــرض خطــوة أوىل بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة ٢-٣، 

ــة  ــون الجميل ــف الفن ــم ٢٠١٧ - رؤى مبتح ــوار للرس ــزة ن ــابقة جائ ــرض مس مع

باإلســكندرية ٢٠١٨ - إرشاقــات فنيــة بقــر األمــري طــاز، صالــون الدلتــا للشــباب 
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االول والتــاين - شــباب التشــكيلن ٢٠١٩ مبتحــف محمــود خليــل وحرمــه - فنــاين 

ــال  ــك، ن ــريي آزاد بالزمال ــة الفنــون ٢٠١٩ - مراكــب الربلــس بجال الغــد بأكادميي

الجائــزة الثانيــة لصالــون الدلتــا - اقتنــاء بنــك CIB الــدويل، شــارك  كضيــف يف 

ملتقــى الربلــس الــدويل الســادس للرســم عــى الحوائــط واملراكــب ٢٠١٩.

ضحى الشعار

ــنوات،  ــة س ــارب مثاني ــا يق ــذ م ــر من ــة يف م ــورية مقيم ــكيلية س ــة تش فنان

ــة  ــداري دفع ــر الج ــم التصوي ــرة - قس ــة القاه ــون الجميل ــة الفن ــة كلي خريج

ــون  ــة الفن ــت دراس ــابق، أحبب ــت س ــة يف وق ــل الرجم ــت يف حق 2019م، عمل

الجميلــة يف أقــدم مدرســة فنيــة يف الــرشق األوســط، تســعى للتجريــب يف 

التصميــم الجــداري وخاماتــه وموضوعاتــه املختلفــة.

عادل عيل سليامن 

ــة، شــارك يف  ــون الجميل ــة للفن ــة األهلي ــد القاهــرة 1968م، عضــو الجمعي موالي

الحركــة الفنيــة منــذ عــام 1987، معــرض فــردي بجمعيــة تنمية املجتمــع باملعادي 

) النــادي الثقــايف ( 1988، معــرض جامعــي بجمعيــة تنميــة املجتمــع باملعــادي 

ــك املطار)مهرجــان  ــدق موفينبي ــايف ( 1989، معــرض جامعــي بفن ــادي الثق ) الن

ــع  ــة الشــهري 1993، معــرض الطالئ ــة األهلي ــك( 1992، معــرض الجمعي موفينبي

ــة عــام 1993 / 1994 /1996/ 1998. بجمعيــة محبــي الفنــون الجميل

عبدالرحمن رشف 

طالــب يف كليــة تربيــة فنيــة حلــوان الزمالــك، مواليــد 1997، شــاركت يف الكثــري 

ــة  ــيوين بكلي ــد بس ــهيد أحم ــة الش ــارض بقاع ــا مع ــن ضمنه ــارض م ــن املع م

ــث و  ــك الثال ــان الزمال ــة 2016، مهرج ــن والهندس ــرض الف ــة، مع ــة الفني الربي

ــام   ــوقي ك ــد ش ــف أحم ــم يف متح ــرض الحل ــباب 28، مع ــون الش ــع، صال الراب

ــع. ــث والراب ــس الثال ــان كايروكوميك ــارك يف مهرج ش

عبد الرحمن عزالدين

مواليــد 1998، بكالوريــوس كليــة الفنــون التطبيقيــة - قســم التصميــم الداخــى 

واألثــاث، عضــو ىف جامعــة اللقطــة الواحــدة، شــارك ىف معرضــن لتصميــم األثــاث 

ــون الشــباب 2018 و 2019، شــارك ىف معــرض أنوبيــس  ــة، شــارك ىف صال بالكلي

ــة اللقطــة الواحــدة(، شــارك  ــس 2019 )جامع ــه 2018، اللوت ــال املآت 2019، خي

ــع 2018،  ــرض الطالئ ــارك ىف مع ــني، ش ــاروق حس ــة ف ــدورة األوىل ملؤسس يف ال

ــال جائــزة املركــز األول ىف معــرض  ــة(، ن 2019 )جمعيــة محبــى الفنــون الجميل

ــة فاطمــة رفعــت  ــزة الفنان ــس، واللوتس)جامعــة اللقطــة الواحــدة(، جائ أنوبي

يف معــرض الطالئــع.

عبدالرحمن محمود

ــر،   ــعبة تصوي ــكندرية ش ــة إس ــون جميل ــج فن ــكندرية، خري ــد ١٩٩٤ إس موالي

شــارك بالعديــد مــن املعــرض منهــا: معــرض صالــون الشــباب الــدورة ٢٩ والدورة 
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ــة إســكندرية،  ــدة ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ مكتب ــون القاهــرة، معــرض أجن ــر الفن ٣٠ ق

معــرض أول مــرة مكتبــة إســكندرية الــدورة ال ١٢ - ٢٠١٩، مهرجــان يض 

بجالــريي يض ٢٠٢٠، مســابقة الشــباب للفنــون البريــة قــر الحريــة واإلبــداع 

ــات خــان مغــريب«. ــزاج العرشيني ــدورة ال ٦، معــرض »م بإســكندرية ال

عبدالرحمن عادل)عبدول(

مواليــد ١٩٩٦، طالــب بالفرقــة الرابعــة بكليــة الربيــة الفنيــة، شــارك بالعديــد 

مــن املعــارض منهــا: معــرض جامعــي تاجــر البســاطة الثالــث ٢٠١٧ بــدار مــريت 

ــة  ــريي مرشبي ــع ٢٠١٨ بجال ــاطة الراب ــر البس ــي تاج ــرض جامع ــرة، مع بالقاه

بالقاهــرة، معــرض جامعــي رســمة وورق جرايــد ٢٠١٩ جالــريي ملســات بالقاهرة.

عبدالله أحمد 

ــري عــن  ــة للتعب ــا العنــف ضــدد املــراء لعمــل جداري ــرية منه شــارك يف ورش كث

العنــف ضــد املــرأة وعمــل معــرض بانورامــا 6 أكتوبــر، نــال العديــد مــن الجوائــز 

منهــا: شــهادة مــن مســابقة الهنــد العامليــة ومســابقة طوكيــو ودروع مــن 

سلســلة معــارض فــن وســالم ومداليــات وأوســمة مــن قطــاع الفنــون التشــكيلية 

باملركــز القومــي لثقافــة الطفــل.

عبري السيد أحمد

ــة عــى درجــة املاجســتري، عضــو  ــة الزمالــك 2000، حاصل خريجــة فنــون جميل

ــه القاهــرة  ــارص بأتيلي ــن املــرى املع ــرض الف ــن التشــكيلين، مع ــة الفنان نقاب

2001، معــرض بجمعيــة الفنــون الجميلــة، صالــون النيــل الفوتوغــراىف - الــدورة 

ال 28 مــن املعــرض القومــى للفنــون الجميلــة، شــاركت ىف العديــد مــن الــدورات 

ــون  ــزة ىف صال ــت جائ ــوىئ، نال ــر الض ــل للتصوي ــون الني ــباب، صال ــون الش لصال

ــر-  ــر- كمبيوت ــر- حف ــة )تصوي ــارض جامعي ــدة مع ــاركت بع ــباب ال17، ش الش

ــل  ــات مث ــة وملتقي ــدة ورش فني ــاركت بع ــراىف(، ش ــر فوتوغ ــك - تصوي جرافي

كتــاب فنــان 2016 وعفيفــي مطــر 2017 وكتــاب فنــان بجمعيــة محبــى الفنــون 

ــون  ــى فن ــالث دورات 2018، ملتق ــل لث ــبيل الني ــى سلس ــة 2018، ملتق الجميل

شــباب العــامل 2018، صالــون الجنــوب الــدوىل باألقــر، ملتقــى أفــرو أرت املقــام 

ــرب،  ــش باملغ ــى مراك ــس، ملتق ــرىس بتون ــى امل ــة، ملتق ــون الجميل ــة الفن بكلي

ــة.  ــات مبــر- وزارة الثقاف مقتني

عبري رمزى عبد الغنى

ــة  ــة، كلي ــة - قســم الزخرف ــون التطبيقي ــوراه ىف الفن ــة عــى درجــة الدكت حاصل

ــالن  ــة واإلع ــئولة الدعاي ــة ومس ــوان، مصمم ــة حل ــة - جامع ــون التطبيقي الفن

مبصنــع ســيلور للمالبــس، ومهندســة ديكــور وعضــو بنقابــة الفنانــن التشــكيلين 

ــامل  ــن األع ــد م ــاركت بالعدي ــة، ش ــون التطبيقي ــى الفن ــة مصمم ــو بنقاب ، عض

ــة.  ــات واملعــارض الفني ــري مــن املهرجان ــة ىف كث الفني
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عبريعادل

بكالوريــوس فنــون جميلــة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض وامللتقيــات 

ــة عــرش  ــدورة الثاني ــة اإلســكندرية ال ــرة  مبكتب ــا: أول م ــة منه ــة واملحلي الدولي

2017، بينــايل اوســراكا الــدويل للشــباب 2019، بينــايل بنجالديــش الــدويل بالهنــد 

2019، املعــرض الجامعــي »عــامل خــاص« مبتحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية 

2019، معــرض املســاحات الصغــرية بالســعودية )جــدة( 2019، معــرض »الحلــم« 

مبركــز كرمــة بــن هانــئ 2019، صالــون الشــباب الــدورة 30 لعــام 2019، مشــاركة 

مبلتقــى الشــباب العــرىب لإلبــداع والفنــون مــن 4 ســبتمرب إىل 12 مبدينــة املــرىس 

ــى 13  ــرة 7 حت ــن الف ــدويل م ــدن ال ــمبوزيوم اه ــاركة بس ــس 2019، املش بتون

أكتوبــر مبدينــة اهــدن بلبنــان 2019، مشــاركة مبنتــدي شــباب العــامل مــن 

ــز  ــد مــن الجوائ ــر بــرشم الشــيخ 2019، نالــت العدي الفــرة 26 حتــى 31 أكتوب

واملقتنيــات لــدى املؤسســات واألفــراد، نالــت املركــز الثالــث 2016، اقتنــاء 

مبتحــف الفــن املــري الحديــث 2017، نالــت جائــزة لجنــة التحكيــم واملشــاركة 

ــة 2018. ــاء وزارة الثقاف ــدى شــباب العــامل 2019، اقتن مبنت

عزة رفعت

ــت عــى  ــة بالقاهــرة وحصل ــة تخرجــت مــن املدرســة األملاني مهندســة معامري

بكالوريــوس الهندســة املعامريــة مــن هندســة القاهــرة ودبلــوم تخطيــط املــدن 

ــة  ــة العربي ــن األكادميي ــامل م ــتري إدارة األع ــم ماجس ــة، ث ــس الجامع ــن نف م

للعلــوم والتكنولوجيــا، شــاركت بعــدة معــارض جامعيــة منــذ ۱۹۹۸، مركــز 

الهناجــر للفنــون عــام ۲۰۰۹، مركــز الجزيــرة للفنــون عــام ۲۰۱۱، مركــز الجزيــرة 

ــوزارة  ــات ب ــرا  ٢٠١٨، مقتني ــون عــام ۲۰۱۵، قاعــة صــالح طاهــر دار األوب للفن

الثقافــة، قــر ثقافــة بورســعيد، مقتنيــات خاصــة مبــر وأمريــكا وكنــدا وأملانيــا.

عمر ضبش 

بكالوريــوس تربيــة نوعيــة قســم الربيــة الفنيــة، شــارك ىف عــدة معــارض منهــا: 

مســابقة الفنــون البريــة للشــباب 7 ونالــت جائــزة التميــز بهــا، نالــت جائــزة 

ــرض  ــاركت ىف مع ــس 5 و 6، ش ــى الربل ــاركت ىف ملتق ــك، ش ــداع 7 ىف الجرافي إب

مراكــب الربلــس ىف قاعــة ازاد، شــاركت ىف صالــون الدلتــا األول والثــاىن.

عمر عبداللطيف

الفنــون  نقابــة  يف  عضــو  األعــامل،  إدارة  بكالوريــوس   ،1994 عــام  مواليــد 

التشــكيلية، بــدأ دراســة الفــن منــذ كان يف الصــف األول الثانــوي عــى يــد الفنــان 

ــذ 2013،  ــدة« من ــة الواح ــة »اللقط ــارك يف جامع ــو مش ــواوي، عض ــر الن أبوبك

تبلــور فكــر الفنــان الفنــي فاهتــم بالتعبــري عــن كل مــا يــراه يف املجتمــع املــري 

فاســتوحي الــراث املــري القديــم مــع تصويــر أوضــاع املجتمــع املــري 

ــدادي 2007 يف  ــة وهــو يف الصــف األول اإلع ــة، كان أول مشــاركاته الفني الراهن

معــرض »انامــل واعــدة« تحــت إرشاف مدرســة الســعيدية للخطــوط، وآخرهــا 

ــة« 2019. ــي الطبيع ــن وح ــرض »م ــاركة يف مع املش
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عمرو قنديل إمام 

ــارك يف  ــة، ش ــدة الفني ــة الواح ــة اللقط ــو جامع ــة 1985، عض ــد القليوبي موالي

معــارض جامعيــة منهــا: “خيــال املآتــة“ بــدار األوبــرا املريــة، “لوتــس“ مبتحــف 

محمــود مختــار ومعــارض أخــرى، نــال الجائــزة التشــجيعية مــن وزارة الثقافــة 

يف مســابقة “ تــرايث“ للفنــون التشــكيلية - الــدورة الرابعــة، لــه مقتنيــات لــدى 

وزارة الثقافــة ولــدى أفــراد.

عمرو محمود عبد الكريم

ــن التشــكيلين  ــة الفنان ــة، عضــو نقاب ــة الفني ــوس الربي ــد 1977، بكالوري موالي

شــعبة النحــت – دراســات عليــا مرحلــة املاجســتري كليــة الربيــة الفنيــة، 

ــن  ــالج بالف ــايئ الع ــديCIIAT أخص ــد الكن ــن املعه ــن م ــالج بالف ــايئ الع أخص

ــة  ــارض فني ــدة مع ــف التوحــد، شــارك يف ع ــع األشــخاص ذوي اضطــراب طي م

جامعيــة منهــا: معــرض مهرجــان الفنــان 2015، معــرض إفريقيــا يف عيــون الفنــان 

ــارك يف  ــون 2019-2020، ش ــدويل للفن ــر ال ــى م ــرض ملتق ــدويل 2016، مع ال

تنســيق العديــد مــن املعــارض لدعــم األشــخاص ذوى اإلعاقــة والتوحــد يف 

املكتبــة املوســيقية بــدار األوبــرا املريــة ومركــز الهناجــر مــع الجمعيــة املريــة 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والتوحــد مــن عــام 2013 حتــى 2019، ومعــارض مــع 

ــام 2016 و2018. ــًدا ع ــاص ج ــن الخ ــة الف جمعي

عهود كامل الدين حسني

مواليــد جــدة 1996، حاصلــة عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة – قســم 

الديكــور – شــعبة الفنــون التعبرييــة - جامعــة حلــوان، شــاركت مبعــارض منهــا 

صالــون عرشيــن يف دورتــه األوىل، 2017 مهرجــان يض للشــباب العــريب يف دورتــه 

الثانيــة 2018، معــرض أوائــل مشــاريع تخــرج الدفعــة 38 شــعبة تعبرييــة 

بالهناجــر 2019.

غــــــادة الزيــــــات

بكالوريــوس الفنــون الجميلــة ١٩٩٦- جامعــة حلــوان، ماجســتري يف الفنــون 

الجميلــة  الفنــون  كليــة  - جامعــة حلــوان، دكتــوراه مــن  الجميلــة ٢٠٠٢ 

ــة ٢٠١٩،  ــون - وزارة الثقاف ــرغ يف الفن ــة تف ــت منح ــك ٢٠٠٩، نال ــم جرافي قس

محارضفنــون تصميــم، وباحثــة يف فلســفة الفنــون، أرشفــت عــى بحــوث لصالــح 

مؤسســة انالينــدا الســويدية للحــوار بــن الثقافــات، شــاركت يف العديــد من ورش 

العمــل ملؤسســات مثــل دياكونيــا خــارج مــر وداخلهــا، لديهــا مقتنيــات لــدي 

أفــراد مبــر، إيطاليــا، إســبانيا، معــارض جامعيــة متنوعــة مــا بــن قاعــات عــرض 

ــدورة ٤١ لعــام ٢٠٢٠. ــة وخاصــة آخرهــا املعــرض العــام ال حكومي

غادة أمبارك

مواليــد الجيــزة 1996، تخرجــت مــن كليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة حلــوان، 

عضــو يف نقابــة الفنــون التشــكيلية املريــة، جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، 

مجموعــة اللقطــة الواحــدة، أول معــرض لهــا عــن الفــن الشــعبي املــري 2009 
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ــام  ــرة ع ــراض( بالقاه ــددة باالنق ــرض )امله ــاد األورويب، مع ــن االتح ــل م بتموي

2013، شــاركت يف معــرض الفــن بــال حــدود يف رومــا 2017، شــاركت يف فلورانســا 

بينــايل الحــادي عــرش 2017 انضمــت إىل أكــر مــن 35 معــرض وســمبوزيوم يف 

مــر وشــاركت باملعــرض العــام 2019، معــرض خــاص )ع اآلخــر( املركــز الثقــايف 

الدبلومــايس 2019.

غادة أمني جزر

أســتاذ مســاعد يف قســم تاريــخ الفــن - كليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة حلــوان، 

ــة  ــارض جامعي ــى 2008، مع ــن 2002 وحت ــدة م ــة الواح ــة اللقط ــو بجامع عض

مــع مجموعــة املقطــة مــن 2002 وحتــى 2008، إعــداد الرســوم التوضيحيــة ىف 

كتــاب بعنــوان “ تفســري الفــوىض، دار الكتــاب الحديــث 0213 معــرض جامعــى 

تحــت عنــوان “ هــى elle “ بقاعــة كليــة الفنــون الجميلــة 2013، عضــو لجنــة 

تحكيــم ىف املســابقة املعامريــة “ re-connect with Nature 0216 املقامــة 

ــم  ــه“ تنظي ــوان “بورتري ــى بعن ــرض جامع ــرشوق، مع ــة بال ــة الربيطاني بالجامع

ــون  ــة للمحــارضة والفن ــة العربي ــت الســنارى والجمعي ــة اإلســكندرية وبي مكتب

ــالمية 2020. اإلس

فاطمة الزهراء الروىب

أســتاذ مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة حلــوان، متــارس العمــل الفنــى 

والتشــكيى مــن خــالل الصفحــة الشــخصية عــرب مواقــع التواصــل اإلجتامعــى إىل 

جانــب اإلشــراك ببعــض املعــارض الجامعيــة. 

فاطمة الزهراء سعيد

مواليد 1997، كلية الفنون التطبيقية-جامعة حلوان

فاطمة رمضان سيد 

ــا  ــة املني ــك– جامع ــم الجرافي ــة - قس ــون جميل ــوس فن ــد 1987، بكالوري موالي

 Galerías de ArteMargui  2009، أقامــت معــارض فرديــة منهــا: معرض بقاعــة

ــط«  ــرس من ــرض »ك ــبانيا  2017، مع ــا – إس López y ArteAdiscar’s ىف ماالج

بقاعــة إيزيــس مبتحــف محمــود مختــار 2019، معــرض اون اليــن بإيطاليــا 

LYS d’or art gallery 2020، شــاركت يف عــدة معــارض جامعيــة محليــة 

ــة  ــن دول ــن فنان ــى باملشــاركة ب ــن والســالم العامل ــا: معــرض الف ــة أهمه ودولي

 Theنيبــال وفنــاىن مــر مبتحــف محمــود مختــار، بينــاىل يرفــن الــدوىل للحفــر

Second International Print Biennale Yerevan 2019، ترينــاىل بانكــوك 

 the 5th Bangkok Triennale ،2019 والتصويــر للحفــر  الــدوىل  الخامــس 

 Bangla ــاركة ىف international print and drawing exhibition 2019، املش

Biennale  بالهنــد 2018، معــرض لوحــة لــكل بيــت بأتيليــه جــدة مبدينــة جــدة  

ــة. ــرا املري ــدار األوب ــباب 28و29و30 ب ــون الش ــعودية 2016، صال بالس
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فاطمة سالمة 

مــدرس الطباعــة بكليــة الربيــة الفنيــة – جامعــة حلــوان، الجائــزة التشــجيعية 

ــي  ــس القوم ــات املجل ــرض إبداع ــقارة 2006، مع ــن س ــات م ــرض اسكتش مع

ــزة التشــجيعية مســابقة شــباب املبدعــن 2007، ملتقــى  للشــباب 2006، الجائ

فنــون األطفــال العــرب 2010، مهرجــان اإلبــداع التشــكييل )4( ســوق األعــامل 

ــجيات األول 2014،  ــون النس ــجيعية لصال ــزة التش ــرية 2012، الجائ ــة الصغ الفني

ــض وأســود  ــون أبي ــه القاهــرة 2017، صال ــات 14 أتيلي معــرض جامعــة الطباعي

ــات 14)2( 2019. ــة الطباعي ــرض جامع ــدورة )4( 2017، مع ال

فريال حسن حنفي )ملك(

بكالوريــوس تربيــة فنيــة وتقــوم بتحضــري املاجســتري يف الرســم والتصويــر، 

ــالب  ــة لط ــامل الفني ــابقة األع ــرض ومس ــا: )مع ــارض منه ــدة مع ــاركت بع ش

مرحلتــي البكالوريــوس والدراســات العليــا ( 2013م، معــرض )الفــن والهندســة( 

بكليــة الربيــة الفنيــة 2014م، معرض)نغــامت طباعيــة( مبكتبــة القاهــرة الكــربى 

الفنيــة 2016م، مشــاركة  2016م، معرض)حقــوق اإلنســان( بكليــة الربيــة 

ــد املنعــم الصــاوي 2016م، معرض)صنــع  وتنظيــم معرض)أســاطري( بســاقية عب

الثالــث  املعــرض  توفيــق 2016م،  األمــري محمــد عــيل  يف مــر( مبتحــف 

)ملســابقة رصبيــا( بكليــة الربيــة الفنيــة 2016م، املعــرض الفنــي الرابــع لطلبــة 

البكالوريــوس والدراســات العليــا )ملســابقة رصبيــا( بكليــة الربيــة الفنيــة2017م.

ڤيڤيان أمني 

ــوس  ــي وبكالوري ــة فرن ــم لغ ــة قس ــانس آداب وتربي ــة، ليس ــد الدقهلي موالي

علــوم الهوتيــة ودبلــوم يف تكنولوجيــا التعليــم، عضــو أتيليــه املنصــورة للثقافــة 

ــاط وجامعــة  ــة فــن بدمي ــا صحب ــة منه ــات فني ــون، عضــو يف عــدة ملتقي والفن

حكايــة للفنــون التشــكيلية وغريهــا أقامــت معــرض فــردي ٢٠١٧ بعنــوان 

ــركت يف  ــة، اش ــر العام ــة م ــة« ٢٠١٩ مبكتب ــة فني ــرض »حال ــعبيات“ ومع “ش

ــكيلية  ــون تش ــزاول فن ــا كأس مرك ــز منه ــت جوائ ــابقات ونال ــن املس ــد م العدي

ــة  ــد قداس ــن ي ــكيلية م ــزاول تش ــنودة 2009، ومرك ــا ش ــة الباب ــد قداس ــن ي م

ــون  ــز الفن ــابقة مراك ــة يف مس ــس جمهوري ــز خام ــوارضوس2013، مرك ــا ت الباب

ــة يف  ــتوى الجمهوري ــى مس ــاين ع ــز ث ــة ٢٠١٨، ومرك ــباب والرياض ــوزارة الش ب

مســابقة مراكــز الفنــون بــوزارة الشــباب والرياضــة ٢٠١٩، وعــدة جوائــز أخــرى 

ــا  ــة الشــباب والرياضــة ومســابقات أخــرى تنظمه ــة مبديري يف مســابقات محلي

املحافظــة، اشــركت يف عــدة معــارض داخــل املنصــورة وخارجهــا منــذ عــام ٢٠١٢ 

ــباب ٢٠٢٠  ــة للش ــون النقاب ــم صال ــيل آخره ــرض مح ــل اىل ٣٥ مع إىل اآلن تص

ــل ٢٠١٩. ــة ســن الفي ــال بعامي ــان لالحتف ــر بلبن ــارج م ــرض دويل بخ ومع

كريم رأفت محمدى 

مــدرس مســاعد بقســم التصميــم، كليــة تربيــة فنيــة - جامعــة حلــوان، شــارك ىف 

عــدة معــارض جامعيــة منهــا: معــرض»ىض االول للشــباب العــرىب« بجالــريى ىض 

ــرا 2017،  ــون دار األوب ــدورة 28  قــر الفن ــون الشــباب« ال 2016، معرض»صال

ــة  ــاف2« لنقاب ــون 2018، معرض»أطي ــى الفن ــة محب ــع« بجمعي معرض»الطالئ
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ــر  ــزة التصوي ــة 2019، جائ ــرا املري ــاب دار األوب ــون التشــكيلية بقاعــة الب الفن

مبعــرض »أطيــاف 2« لنقابــة الفنــون التشــكيلية 2019، معــرض» أول مــرة« 

تجربــة ملعــرض فــردى مصغــر مبكتبــة اإلســكندرية 2019.

الرا أرشف سامي )طفلة(

مواليد2012، طالبة.

ملياء الشرباوي

مواليــد القاهــرة 1977، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة 2000 - شــعبة التصميــم 

املطبــوع، معــرض فــردي 2013 » أحاســيس مختلطــة« مبركــز الجزيــرة للفنــون، 

ــة  معرض»حديــث الفراشــات وفــوىض الكــون« شــاركت بعــدة معــارض جامعي

وورش فنيــة منهــا: معــرض جامعــي بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، معــرض 

جامعــي يف إفتتــاح املقــر الجديــد ملعــرض الكتــاب2019، معرض»قــراءة بريــة 

يف أشــعار صــالح جاهــن وفــؤاد حــداد« جالــريي يض 2019، ورشــة ســلك 

ســكرين » مراســم ســيوة« مركــز الجزيــرة للفنــون 2018، معــرض »قــراءة 

بريــة يف أشــعار عفيفــي مطــر« جالــريي يض 2017، إحتفاليــة األقــر عاصمــة 

ــار 2016،  ــود مخت ــف محم ــان متح ــاب فن ــرض كت ــة 2017، مع ــة العربي الثقاف

ــريي 2016،  ــك أرت جال ــل الزمال ــر املني ــف ق ــاء متح ــة أصدق ــرض جمعي مع

املعــرض القومــي للجرافيــك الــدورة الرابعــة 2016، صالــون » أبيــض وأســود 2« 

مركــز الجزيــرة للفنــون 2015، معــرض الجرافيــك أتيليــه القاهــرة 2013، صالــون 

ــة2011،  ــريي قرطب ــة األول جال ــون قرطب ــن2011، صال ــاين والعرشي ــباب الث الش

معــرض البشــاير قاعــة نقابــة الفنانــن التشــكيلين 1998، معــرض كليــة الفنــون 

ــة القاعــة الرئيســية 1998. الجميل

ليايل عبادة

أســتاذ الرســم والتصويــر املســاعد كليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة املنيــا، شــاركت 

ــا 2000، معــرض  ــة املني ــا: معــرض جامعــى بقــر الثقاف ىف عــدة معــارض منه

جامعــى رشق ورشق بقــر الثقافــة املنيــا 2013، معــرض جامعــى ملســات 

ــة جامعــة  ــة الفني ــة الربي ــا 2014، معــرض مؤمتــر كلي ــة املني ــة بقــر ثقاف فني

ــس 2018،  ــة التدري ــاء هيئ ــاىن ألعض ــكيى الث ــى التش ــا االول 2017، امللتق املني

ملتقــى إبــداع الــدوىل الخامــس بأتيليــه القاهــرة 2018، معــرض خــاص )الطائــر( 

بقاعــة قــر ثقافــة املنيــا – كليــة الربيــة الفنيــة – جامعــة املنيــا 2017، معــرض 

خــاص املــرأة) بقاعــة قــر ثقافــة املنيــا – كليــة الربيــة الفنيــة 2018  معــرض 

ــة  ــة - جامع ــة الفني ــة الربي ــب كلي ــا حبي ــة حن ــة بقاع خــاص إرهاصــات خطي

املنيــا 2018، امللتقــى التشــكيى الثالــث ألعضــاء هيئــة التدريــس 2019، صالــون 

ــر عــن املشــاركة مبلتقــى  ــت شــهادة تقدي بصــامت الــرشق األوســط 2019، نال

ــال  ــى ىف مج ــام الذهب ــرة 2018، الوس ــه القاه ــس بأتيلي ــدوىل الخام ــداع ال إب

ــر  ــراث الفنــى والثقــاىف مــن املركــز الشــايف، شــهادة تقدي ــاء ال التخصــص وإحي

عــن املشــاركة الفنيــة بامللتقــى التشــكيى الثــاىن ألعضــاء هيئــة التدريــس 2018  

كليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة املنيــا، ميدالىــة رئيــس جامعــة بصــامت الفنانــن 

التشــكيلين العــرب.
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ليىل مظهر

بكالوريــوس الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان، شــاركت يف معــارض منهــا معــرض 

أتيليــه القاهــرة »تفانــن«، معــرض جامعــي بقاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين مــن 

الذاكــرة، صالــون الشــباب الــدورة 30 - 2019.

مارلني ميشيل

مواليــد املنيــا، معيــدة باملعهــد العــايل للفنــون التطبيقيــة بالســادس مــن أكتوبــر، 

عضــو بنقابــة الفنــون التشــكيلية - شــعبة )النحــت(، أقامــت العديــد مــن 

الــورش الفنيــة والتعليميــة باملتحــف املــري، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض 

ــود  ــات مبتحــف محم ــدويل ومعــرض تنويع ــا ســمبوزيوم الخــزف ال ــن أهمه م

ــا. ــار، معــرض تابــع لســفارة رصبي مخت

ماهيتاب ماهر الشافعى 

خريجــة كليــة الفنــون التطبيقيــة قســم الزخرفــة2011، نالــت درجــة املاجســتري 

ــجيعية  ــزة تش ــت جائ ــة، نال ــون التطبيقي ــة الفن ــاعد بكلي ــدرس املس 2015 وامل

ملســابقة صحبــة فــن 2015، شــاركت ىف عــدة معــارض جامعيــة منهــا: صالــون 

الشــباب، معــرض الطالئــع، امللتقــى الــدوىل االول مبركــز الهناجــر، امللتقــى االول 

للــراث 2016، مســابقة نهــر البحــر، صالــون ســاقية الصــاوى لألعــامل الصغــرية، 

ملتقــى املبدعــن الخامــس وغريهــا بصنــدوق التنميــة الثقافيــة، شــاركت ىف عــدة 

ورش فنيــة منهــا: ورشــة الرســم املصاحبــة للصالــون، ورش روز اليوســف الفنيــة، 

ــر  ــادة التدوي ــباب، ورش إلع ــون الش ــة لصال ــل املصاحب ــرو تواص ــن م ورش الف

مبعهــد جوتهــة، قامــت بإعــداد وإرشاف عــى ورشــة فنيــة إلعــادة التدويــر بكلية 

ــة  ــذ جداري ــم وتنفي ــة ىف تصمي ــة، قامــت باملشــاركة املجتمعي ــون التطبيقي الفن

خاصــة بــوزارة الزراعــة بالدقــى بالقاهــرة بالتعــاون مــع محافظــة القاهــرة وحــى 

الدقــى ومنظمــة ماســر بيــس العامليــة وجمعيــة املصممــن املريــن.

محمد مجدى خليل

ــوان  ــة حل ــك - جامع ــة - الزمال ــة الفني ــة الربي ــة - كلي ــة فني ــوس تربي بكالوري

تقديــر ممتــاز )2012(، دبلومــة يف قســم الرســم والتصويــر - كليــة الربيــة 

الفنيــة بالزمالــك - جامعــة حلــوان - بتقديــر ممتــاز )2015(، رســام ونحــات يف 

اســتوديو فنــي )2010-2019(، رســام مصــور لقصــص األطفــال ومصمــم جرافيــك 

ــى اآلن. ــذ 2014 حت ــة من ــوزارة الثقاف ب

محمد الطحان

مواليــد 1946 الجامليــة القاهــرة، بكالوريــوس املعهــد العــاىل للفنــون الجميلــة 

ــداع  ــوت اإلب ــم وبي ــام املراس ــر ع ــر، مدي ــم تصوي ــى 1973 قس ــاردو دافن ليون

بــوزارة الثقافــة ســابًقا، عضــو نقابــة الفنانــن التشكيلين)استشــارى تصويــر(، نال 

منحــة تفــرغ لإلبــداع الفنــى مــن وزارة الثقافــة، شــارك ىف عــدة معــارض محليــة 

ودوليــة، نــال العديــد مــن الجوائــز وامليداليــات وشــهادات التقديــر منــذ عــام 
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1968 وحتــى اآلن، نــال منحــة تفــرغ  لإلبــداع الفنــى مــن وزارة الثقافــة -2013 

2014، مقتنيــات متحــف الفــن املــرى الحديــث - وزارة الخارجيــة - دار األوبــرا 

املريــة - قاعــة املؤمتــرات الدوليــة - متحــف جوزيــف بروزتيتــو - يوغوســالفيا 

ــدوىل  ــوج ال ــدوىل مبــر - متحــف دنشــواى - متحــف كل ــك ال متحــف الجرافي

للجرافيــك برومانيــا- املجلــس األعــى للثقافــة. 

محمد تاج الدين عفيفي

أســتاذ مســاعد متفــرغ بقســم النقــد التشــكييل باملعهــد العــايل للنقــد الفنــي- 

أكادمييــة الفنــون - وزارة الثقافــة، أقــام أربعــة معــارض شــخصية، شــارك يف عــدة 

معــارض عامــة، لــه عــدة مؤلفــات منهــا: الفــن التشــكييل، سلســلة آفــاق الفنــون 

مبكتبــة دار غريــب للطباعــة والنــرش 2003 م، صــورة املــرأة يف تاريــخ الفنــون، 

ــاب   ــة للكت ــة العام ــة املري ــة األرسة - الهيئ ــة مبكتب ــوم االجتامعي سلســلة العل

2010م، تجــارب فنيــة معــارصة، الهيئــة املريــة العامــة للكتــاب 2012م.

محمد شفيعي خليل

ــرة  ــايل بالقاه ــي اإليط ــاردو دافن ــد ليون ــن معه ــة م ــون جميل ــوس فن بكالوري

1975، قــام بــاإلرشاف عــى املعــارض الفنيــة بــوزارة املعــارف - اململكــة العربيــة 

الســعودية، وكذلــك تصميــم الشــعارات وامليداليــات والــدروع وأقــواس النــر 

وتصميــم وتنفيــذ ديكــورات املــرسح لــوزارة املعــارف بالســعودية ونــال العديــد 

ــوزارة  ــة ب ــات الفني ــن املقتني ــد م ــه العدي ــر، ل ــهادات التقدي ــز وش ــن الجوائ م

ــان  ــراك مبهرج ــن -1977 1994، االش ــرة م ــك يف الف ــعودية وذل ــارف الس املع

ــن  ــد م ــارك بالعدي ــام 32 ( 2009، ش ــرض الع ــث ) املع ــداع التشــكييل الثال اإلب

املعــارض الخاصــة والعامــة مبــر والخــارج منــذ تخرجــه وحتــى اآلن، لــه 

ــات خاصــة مبــر والخــارج. مقتني

محمد سيد عبود

فنــان تشــكييل، بكالوريــوس الربيــة الفنيــة - جامعــة القاهــرة، دبلومــة النقــد 

ــد  ــون وماجســتري النق ــة الفن ــى بأكادميي ــد الفن ــد العــاىل للنق ــن املعه ــى م الفن

الفنــى مــن املعهــد العــاىل للنقــد الفنــى بأكادمييــة الفنــون، يشــارك ىف الحركــة 

التشــكيلية منــذ عــام 2003 مــن خــالل صالــون الشــباب واملعــرض العــام 

ــون أبيــض  ــاىل بورســعيد وملتقــى النــر وصال ــر الضــوىئ وبين ــون التصوي وصال

وأســود، معــرض صالــون الجنــوب الــدوىل الرابــع، معــرض بدولــة املغــرب عــى 

هامــش األســبوع الثقــاىف مبناســبة مــرور 40 عــام عــى رحيــل أم كلثــوم، معــرض 

ــات  ــه مقتني ــة، ل ــورش الفني ــة اإلســكندرية، املشــاركة ىف بعــض ال ــدة مبكتب أجن

ــدى بعــض األفــراد. ــوزارة الثقافــة ول ب

محمد شهاوي كرسون 

ــة  ــة - جامع ــة النوعي ــوس الربي ــيخ 1979، بكالوري ــر الش ــوق - كف ــد دس موالي

ــارك  ــك، ش ــوت بالزمال ــريي ن ــة جال ــاص بقاع ــرض خ ــام مع ــا2000 م، أق طنط

مبعــارض جامعيــة بأتيليــه القاهــرة، معــارض كليــة الربيــة النوعيــة بكفــر 
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ــدة - املنصــورة - كفــر  ــة )مــر الجدي ــة بقصــور ثقاف الشــيخ، معــارض جامعي

الشــيخ – دســوق(، لــه مقتنيــات بكليــة  الربيــة النوعيــة وقصــور ثقافــة )كفــر 

ــة. ــات خاص ــراد ومؤسس ــدى أف ــورة(، ل ــيخ – املنص الش

محمد مدحت السيد

بكالوريــوس الربيــة الفنيــة 2019، طالــب ماجســتري يف قســم التصميــم، شــارك يف 

العديــد مــن املعــارض واملســابقات منهــا عــدة معــارض يف قاعــة الشــهيد أحمــد 

ــر و2 يف مجــال التصميــم ومعــرض يف مجــال  بســيوين 4 منهــا يف مجــال التصوي

ــة يف ســاقية الصــاوي  ــا 2017، معــرض وجــوه فرعوني الطباعــة ومهرجــان رصبي

ــوقي  ــد ش ــم يف أحم ــرض حل ــون ومع ــة الفن ــد يف أكادميي ــاين الغ ــرض فن ومع

ــون  ــون وصال ــك للفن ــان الزمال ــوان ومهرج ــة حل ــددة يف جامع ــارض متع ومع

ــباب ١٩-٢٠-٣٠. الش

محمود السنويس

مواليــد 1996، شــارك بعــدة معــارض جامعيــة منهــا: معرض جامعي عــى هامش 

ــعيد  ــة بورس ــان مبدين ــرة وفن ــابقة فك ــي 2019، مس ــينام اإلفريق ــان الس مهرج

2018، مســابقة الفنــون التشــكيلية مبراكــز الشــباب عــى مســتوى الجمهوريــة 

 2018، مســابقة إبــداع 2 مبراكــز الشــباب عــى مســتوى الجمهوريــة 2019.

محمود رأفت عبدالله 

مواليــد 1998 باإلســكندرية، التحــق بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية 

ــدد  ــارك يف ع ــي، ش ــر الزيت ــم التصوي ــة قس ــة الثاني ــب بالفرق ــام 2017، طال ع

ــر  ــث يف مســابقة التصوي ــز الثال ــة وحاصــل عــى املرك ــن املســابقات يف الكلي م

ــر. يف قســم التصوي

محمود طلعت بدر

مواليــد القاهــرة 1996، طالــب بكليــة الفنــون الجميلــة الزمالــك - قســم 

التصويــر الفرقــة الثالثــة - شــعبة التصويــر الفوتوغــراىف، شــارك ىف عــدة معــارض 

منهــا املعــرض الجامعــى األخــري ) ســجالت بريــة ( ىف القاعــة الرئيســية بكليــة 

ــا  ــرض فوتوجرافي ــاوس ومع ــاون ه ــى ىف الت ــرض جامع ــة، ومع ــون الجميل الفن

ــالمي. ــف اإلس باملتح

محمود فريد

ــة   ــون الجميل ــة الفن ــي بكلي ــي وأكادمي ــان جرافي ــرة ١٩٧٦م، فن ــد القاه موالي

جامعــة حلــوان، أقــام ثالثــة معــارض شــخصية، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 

الفنيــة الجامعيــة واملؤمتــرات العلميــة والــورش والزيــارات الفنيــة داخــل 

ــاول  ــة، تن ــوم املتحرك ــالن والرس ــة واإلع ــايل الدعاي ــل مبج ــر«، عم ــارج »م وخ

أغلــب أعاملــه موضوعــات إنســانية .. تــدور حــول الحريــة والتعبــري عــن الــذات 
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مــن خــالل أســلوب تعبــريي لعنــارص تشــكيلية واقعيــة ذات ســامت تجريديــة 

ــا لتفعــل املُتلقــي وتوحــد مشــاعره مــن خــالل محــاوالت لتقديــم رًؤى  .. هادفً

تشــكيلية معــارصة تتميــز بدراميــة الطابــع واألســلوٍب الفنــي والتقنــي املُتميــز

محمود نوفانيش 

ــون  ــة الفن ــا بكلي ــدرس حاليً ــنة 2018، ي ــوم س ــوس العل ــى بكالوري ــل ع حاص

الجميلــة - جامعــة حلــوان، شــارك يف عــدة معــارض يف قــر ثقافــة بنــي ســويف 

وحصــل عــى املركــز األول ســنة 2018، شــارك يف عــدة معــارض ومســابقات يف 

جامعــة بنــي ســويف، حصــل عــى مراكــز أوىل، شــارك يف مســابقة إبــداع عــى 

مســتوى جامعــات مــر ســنة 2017.

مروة رفعت غزاوي

ــو  ــلتينج، عض ــاج كونس ــام – م ــر ع ــس ومدي ــو مؤس ــاالت، عض ــة اتص مهندس

ــون  ــت الفن ــتدامة. درس ــة املس ــب للتنمي ــب الدي ــة زين ــاء ملؤسس ــس أمن مجل

ــرة  ــة - القاه ــون الراثي ــل للفن ــت جمي ــارلز وبي ــري تش ــة األم ــة يف مدرس الراثي

ــر  ــن يف ق ــادي واألربع ــن والح ــام األربع ــرض الع ــاركت يف املع ــزف(، ش )خ

ــا  ــد كامــريا، مســابقة ارسي ــزل ان ــريي إي ــون، معــرض األعــامل الصغــرية جال الفن

الدوليــة للفنــون، معــرض جامعــي جالــريي آرت جــاب، رومــا، املعــرض الســنوي 

الثالــث والرابــع والخامــس للخريجــن يف أتيليــه القاهــرة فــن جميــل، املعــرض 

ــن. ــت يك ــاين بي الســنوي األول والث

مروة سعد

مواليــد طنطــا 1995م، انتقلــت بعدهــا للســفر إىل اململكــة العربيــة الســعودية 

حيــث كــربت ونشــأت هنــاك، وهنــاك التحقــت بعــدة مــدارس دوليــة، وأخــريًا 

املدرســة الســعودية حيــث تــم حصولهــا عــى شــهادة الثانويــة، تركــت بصمتهــا 

ــذ الصغــر مــن حيــث لوحــات لهــا قــد عرضــت باملــدارس وأنشــطة  ــة من الفني

فنيــة أو معــارض قــد شــاركت بهــا وبعــد ذلــك رجعــت إىل مــر لتلتحــق بكليــة 

الفنــون الجميلــة قســم الديكــور جامعــة اإلســكندرية، أثنــاء دراســتها شــاركت 

بعــدة معــارض فنيــة مبــر وتســتكمل املســرية بعــد تخرجهــا. 

مروة أحمد محمود

الزمالــك ١٩٧٥، بكالوريــوس   - القاهــرة  فنانــة تشــكيلية مريــة، مواليــد 

فنــون جميلــة - قســم الجرافيــك - شــعبة رســوم متحركــة وفــن كتــاب بدرجــة 

ــك،  ــم الجرافي ــة قس ــون الجميل ــتري الفن ــوان، ماجس ــة حل ــًدا - جامع ــد ج جي

ــون  ــة الفن ــوراه كلي ــم تحضــري درجــة الدكت ــا يت ــة، حالي شــعبة الرســوم املتحرك

الجميلــة جامعــة حلــوان يف نفــس القســم، نالــت شــهادة التدريــس والتدريــب 

 teaching and training diploma from( الدوليــة مــن جامعــة كامربيــدج

Cambridge University(، فنانــة تشــكيلية، محركــة رســوم متحركــة، جرافيــك 

ديزايــر، ومدرســة معتمــدة )PYP Art teacher( بأكادمييــة حيــاة الدوليــة، 

ــر  ــرية األول ق ــع الصغ ــون القط ــا: صال ــة منه ــارض فني ــدة مع ــاركت يف ع ش
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عائشــة فهمــي بالزمالــك، معــرض لوحــة لــكل بيــت بقــر الفنــون دار األوبــرا 

املريــة، معــرض ارت ارت مبكتبــة الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، معــرض ابيــض 

ــرا  ــاة قاعــة صــالح طاهــر دار األوب ــريي ملســات، معــرض الفــن حي واســود جال

املريــة، معــرض الفــن والســالم الــدويل مــر ونيبــال بقاعــة متحــف محمــود 

ــون وغريهــم، معــرض  ــرو ارت بقاعــة األهــرام للفن ــار، معــرض ملتقــى كاي مخت

عــن ســيناء وأقيــم بقاعــة الهناجــر، معــرض القطــع الصغــرية بإيطاليــا، معــرض 

ــاب،  ــرض الكت ــش مع ــى هام ــم ع ــرض أقي ــات ومع ــى وفاعلي ــر، وملتق األق

اشــركت مبســابقة قطــاع الفنــون وورشــة العمــل التــي أقيمــت يف شــارع املعــز 

ــز يف املســابقة.   ــن حــازوا عــى الجوائ ــن الذي ــت مــن الخمــس فنان وكان

مريم فريد أحمد عاصم

مواليــد1992، حاصلــة عــى بكالوريــوس الربيــة الفنيــة »جامعــة حلــوان« 

ــة الــرشف، اشــركت بورشــة  ــد جــًدا « مــع مرتب ــر عــام » جي عــام 2016 بتقدي

ــه مشــهد  ــرة للفنــون يف عــام 2016 وأنتجــت ب الرســوم املتحركــة  مبركــز الجزي

صغــري متحــرك باســتخدام برنامــج  Anime Studio Pro وتــم عرضــه يف معــرض 

ــج املشــركن بالورشــة.  باملركــز الخــاص بنتائ

مريم محمد عبد املجيد

ــة  ــة - جامع ــون الجميل ــة الفن ــاعد بكلي ــدرس مس ــة، م ــد 1991، مري موالي

ــم  ــة منه ــة والدولي ــارض الجامعيــة املحلي ــد مــن املع ــاركت بالعدي ــا، ش املني

معــرض أبيــض وأســود 2017، ملتقــى إبداعــات املــرأة 2017، معــرض الطالئــع 

ــدويل للطــالب دورتــن متتاليتــن، أقامــت معــرض  52، معــرض فــن الطباعــة ال

ــض  ــا بع ــة، لديه ــر والطباع ــال الحف ــراك يف مج ــم ِح ــام 2012 باس ــخيص ع ش

ــخصية. ــات ش ــا ومقتني ــة املني ــث وجامع ــن الحدي ــف الف ــات يف متح املقتني

مريم معتز محمد 

ــة  ــة »جامع ــون الجميل ــوس الفن ــى بكالوري ــة ع ــد القاهــرة 1986، حاصل موالي

ــذ  ــة من ــد جــًدا، شــاركت ىف الحركــة الفني ــر جي ــر بتقدي ــوان« قســم التصوي حل

عــام 2009،  لهــا مقتنيــات لــدى أفــراد بالداخــل و الخــارج، حاصلــة عــى جائــزة 

التصويــر مبعــرض الطالئــع جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة، شــاركت مبعــرض 

مئويــة الفنــون الجميلــة، معــرض الربيــع، معــرض حالــة، معــرض شــباب املائــة، 

صالــون األعــامل الصغــرية، مســابقة »نهــر البحــر« بســاقية الصــاوى عــام 2019 

وأخــريًا املعــرض العــام 41 بــدار االوبــرا املريــة عــام2020.

مصطفى بط

مواليــد١٩٤٣، عضــو نقابــة الفنــون التشــكيلية، أقــام العديــد مــن املعــارض قاعــة 

ــه القاهــرة واملركــز الثقــايف الســوفييتي بالقاهــرة واإلســكندرية  ــون وأتيلي أخنات

ــام ١٩٦٦، شــارك  ــن ع ــة التشــكيلية م ــايف اإلســباين، شــارك يف الحرك ــز الثق املرك

ــتوى  ــى مس ــة ع ــور الثقاف ــة لقص ــارض املتجول ــام ١٩٦٨ يف املع ــن ع بأعامله م

الجمهوريــة ويف األســابيع الثقافيــة، تــم تكرميــه يف امللتقــى األول لفنــاين األقاليــم 

ــى  ــارك يف امللتق ــكيليه٢٠١٣، ش ــون التش ــاع الفن ــن قط ــم م ــم التكري ٢٠٠٨، ت
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ــوادي  ــس بال ــة باري ــوج مراســم هضب ــس ف ــدويل باألقــر ٢٠١٥، رئي الســابع ال

ــن  ــد م ــى العدي ــل ع ــة ٢٠١٨، حاص ــريي العاصم ــرض بجال ــد ٢٠١٧، مع الجدي

ــد مــن  ــة والعدي ــة الثقافي ــدوق التنمي ــوزارة الثقافــة وصن ــات ب ــز، مقتني الجوائ

ــات واألفــراد. الهيئ

مصطفى طه محمد

مواليــد 1996 - املنيــا، عضــو نقابــة الفنــون التشــكيلية، األول يف مــرشوع التخــرج 

ــا 2019،  ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي ــك، بكالوري ــم الجرافي بقس

 Up Town Cairoشــارك يف معــرض أجنــدة مبكتبــة األســكندرية 2020، شــارك يف

2020، شــارك يف صالــون الشــباب 30 لعــام 2019، املركــز األول بامللتقــى الفنــي 

أســبوع شــباب الجامعــات 2019، شــارك يف معــرض أجنــدة مبكتبــة األســكندرية 

2019، شــارك يف معــرض صالــون الشــباب 29 لعــام 2018، شــارك يف بينــايل 

طوكيــو الــدويل للحفــر القطــع الصغــرية عــام 2018، شــارك يف معــرض الطالئــع 

عــام 2018، الجائــزة األوىل يف مجــال الحفــر بصالــون أتيليــه أســكندرية الحــادي 

والعرشيــن لعــام 2017، شــارك بعمــل ) كتــاب فنــان ( بجامعــة بــاري للفنــون 

بإيطاليــا عــام 2017، شــارك يف معــرض صالــون الشــباب 28 لعــام 2017.

مصطفى هدايت 

ــرة 1978،  ــد القاه ــك، موالي ــم جرافي ــرايف، مصم ــور فوتوغ ــري، مص ــان ب فن

بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة ) قســم التصويــر(، شــارك مبعــارض جامعيــة 

ــب يف  ــن وأجان ــن مري ــع فنان ــارصة م ــة املع ــون البري ــل ىف الفن وورش عم

ــورادو (2009- ــورك وكل ــكا )نيوي ــكندرية ( 2005 / 2015، أمري ــرة واإلس )القاه

ــن ( والدامنــارك ) كوبنهاجــن ( 2013، الســويد )اســتكهومل(   ــا ) برل 2010، أملاني

ــة  ــون، قاع ــرة للفن ــز الجزي ــم ( مرك ــاء الرس ــاص ) فض ــرض خ ــام مع 2015، أق

ــك 2016.    ــوزى - الزمال ــن ف الحس

مصطفى يحيى  

ــد  ــي التشــكييل املعه ــد الفن ــوراه الفلســفة يف النق ــد القاهــرة 1948، دكت موالي

العــايل للنقــد الفنــي أكادمييــة الفنــون 1981، عميــد املعهــد العــايل للنقــد الفنــي 

أكادمييــة الفنــون ســابًقا، شــارك يف العديــد مــن املعــارض يف الداخــل والخــارج 

ــنوي  ــرض الس ــرية، املع ــامل الصغ ــون األع ــي، صال ــرض القوم ــا املع ــن أهمه وم

لفنــاين الغــوري.

معاذ حمدي

فنــان متعــدد املواهــب، عمــل يف العديــد مــن املجــاالت املختلفــة مثــل 

الجداريــات، وفــن الشــارع، والفخــار، وتصميــامت ديكــور املــرسح  والتصميــم 

ــور  ــذ ديك ــم وتنفي ــى تصمي ــل ع ــاء العم ــرسح أثن ــغفه بامل ــدأ ش ــيل، ب الداخ

املــرسح يف عالمــة اســتفهام، مرسحيــة Odepis باإلضافــة إىل العديــد مــن 

ــوان، جــرب  ــة - جامعــة حل ــة الربي ــاء دراســته يف كلي ــات األخــري، أثن املرسحي

ــة إىل  ــا الفخــار والنحــت، باإلضاف ــواد، كان واحــًدا منه ــن امل ــة م ــا مختلف أنواًع

تجربــة أنــواع مختلفــة مــن الجليــز كوســيلة لتزيــن أشــكال الفخــار املختلفــة، 



161

عندمــا كان عمــري 17، بــدأت يف تصميــم وتنفيــذ الجداريــات يف الشــوارع منــذ ذلــك 

الحــن قمــت بالعديــد مــن األعــامل التجاريــة والتعبرييــة يف جميــع أنحــاء القاهــرة، 

أحــد مؤســي تاجــر البســاطة وهــو معــرض مســتقل يجمــع األعــامل مــن الشــباب 

ــا لهشــام رزق، اســتمر املعــرض مــن عــام 2015 حتــى عــام 2018. تكرميً

منة الله محمد حسن 

حاصلــة عــى بكالوريــوس فنــون جميلــة – قســم تصويــر زيتــي- جامعــة 

املنيــا2019، طالبــة متهيــدي ماجســتري – قســم تصويــر زيتــي – جامعــة أســيوط 

ــدة. ــة الواح ــة اللقط ــو بجامع 2020، عض

منى مجدى الشحري

مواليــد القاهــرة عــام ١٩٩٦، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم جرافيــك شــعبة 

تصميــم مطبــوع ٢٠١٩م، شــاركت بالعديــد مــن معــارض الكليــة.

منى حمدي فوده

قســم جرافيــك   - فنــون جميلــة  مواليــد ١٩٨٩، خريجــة  فنانــة مريــة، 

ــة  ــة العربي ــات الفني ــن الفاعلي ــد م ــاركت يف العدي ــام ٢٠١١، ش ــامت ع تصمي

والدوليــة منهــا: ملتقــى الجرافيــك األول كليــة الفنــون الجميلــة ٢٠٢٠ - صالــون 

الشــباب ٣٠، معــرض جامعــي يف فاعليــات منتــدى فنــون العــامل ٢٠١٨، املعــرض 

ــل  ــدويل األول املتنق ــي ال ــرض الفن ــة 2017، املع ــا الجنوبي ــع بكوري ــي الراب الفن

يف دورتــه األوىل مــع فنانــن عامليــن يف عــام ٢٠١٦ يف كل مــن الــدول )أملانيــا - 

ــة(. ــا الجنوبي ــتان - كوري ــوان - كازاخس ــن - تاي ــكا - الص ــا - أمري إيطالي

مها توفيق

شــاركت بالعديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض الفــن التشــكيى لشــباب الفنانــن 

مبكتبــة القاهــرة الكــربى - مــر  2017، معــرض الفنــون التشــكيلية )4( - مركــز 

طلعــت حــرب الثقــاىف - مــر2017، معــرض اسكتشــات أرث القاهــرة العمــراىن 

) لحــى الســكاكينى ( - ببيــت املعــامر املــرى - مــر 2018، مســابقة املكعبــات 

ــا  ــرض إفريقي ــر2019، مع ــرى - م ــامر امل ــت املع ــة )3 ( 2018 - بي الذهبي

بريشــة فنانيهــا - متحــف محمــود مختــار الثقــاىف - مــر2019، معــرض الفــن 

للجميــع - متحــف النســيج املــرى – مــر2020.

مؤمن محمد عكاشة 

ــة  ــة - جامع ــة الفني ــوس الربي ــى بكالوري ــل ع ــرة 1994، حاص ــد القاه موالي

ــة.  ــارض الفني ــن املع ــد م ــارك بالعدي ــوان ٢٠١٧، ش حل
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مي محمد جامل الدين

ــك شــعبة  ــة قســم جرافي ــون جميل ــوس فن ــة تشــكيلية دفعــة 99، بكالوري فنان

رســوم وفــن كتــاب بتقديــر جيــد جــًدا مــع مرتبــة الــرشف، شــاركت يف العديــد 

مــن املعــارض أثنــاء الدراســة، نالــت جائــزة تشــجيعية مــن وزارة الشــباب 

والرياضــة لتصميــم بامفلــت يف الســنة الثالثــة بالكليــة، شــاركت بالعديــد 

ــان »معــرض جامعــي«  ــاب فن ــة منهــا: معــرض كت ــورش الفني مــن املعــارض وال

ــعار  ــة ألش ــراءة فني ــي«  ق ــرض جامع ــار، » مع ــود مخت ــف محم يف 2016 مبتح

عفيفــي مطــر يف جالــريي يض عــام 2017، معــرض كتــاب فنــان بجمعيــة محبــي 

الفنــون الجميلــة عــام 2018 عــى هامــش صالــون الشــباب ال 58، كــام رشفــت 

ــة  ــر مــن العــام الحــايل يف جمعي بكــوين قوميســري معــرض »نوســتالجيا« يف يناي

ــعيد  ــود س ــف محم ــا« يف متح ــى ظالله ــرض »ع ــة، مع ــون الجميل ــي الفن محب

ــارس مــن نفــس العــام . باإلســكندرية بشــهر م

مى حامد أحمد )مي رشيد(

بكالوريــوس تربيــة فنيــة - الزمالــك لعــام 2018، تعمــل مســئولة نشــاط داخــل 

متحــف الطفــل )مركــز الطفــل للحضــارة و اإلبــداع(، تســتكمل دراســاتها 

ــوم  ــريف، وتق ــم الزخ ــم التصمي ــتري ىف قس ــل ماجس ــة ىف عم ــة فني ــة تربي ىف كلي

ــاركت  ــون، ش ــم الفن ــر لتعلي ــو م ــنر ليجات ــال يف س ــم لألطف ــل ورش رس بعم

ــرج  ــد التخ ــارض بع ــرج و 5 مع ــل التخ ــة قب ــاالت مختلف ــرض ىف مج ىف 11 مع

منهــم امللتقــى الــدويل للفنــون والحــرف الشــعبية والراثيــة بالقاهــرة ومعــرض 

حقــوق املــرأة املنظمــة لــه جالــريي ملســات وشــاركت ىف فعاليــات ورش مهرجــان 

ــورش املختلفــة لألطفــال. ــون وبعــض ال ــاىن للفن ــك الث الزمال

مي حشمت

بنقابــة  عامــل  1979، وتخرجت من كلية الربية الفنية 2001، عضــو  مواليــد 

الفنــون التشــكيلية، وقد عرضت أعامل فنيــة يف العديد من املعارض الخاصــة 

والجامعية داخــل مــر وخارجهــا، وجوه  موضوعاتهــا تجمــع بن صــور وجــوه 

أعاملها طابــع  بأســلوب معــارص وبتقنية تضفي عــى  مــر قدمية وأطفــال 

ــخصيات. ــوان والش ــى األل من الغموض ع

مي حلمي

ــك،  ــم الجرافي ــون الجميلــة - قس ــت مــن كليــة الفن فنانــة تشــكيلية، تخرج

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة مثــل )قــراءة بريــة ألشــعار عفيفــي 

مطــر بجالــريي يض بالقاهــرة- معــرض الحفــر املــري مبتحــف محمــود مختــار، 

ورشــة ومعــرض كتــاب فنــان املقــام عــى هامــش صالــون القاهــرة )واملشــاركة 

ــن  ــات مبتحــف الف ــا مقتني ــون الشــباب، وله ــون القطــع الصغــرية وصال يف صال

ــر. ــز تشــجيعية وشــهادات تقدي الحديــث بالقاهــرة، حصلــت عــى جوائ

مي إسامعيل إبراهيم هديب

فنانــة جرافيكيــة مريــة، مواليــد القاهــرة ١٩٨٤م، تخرجــت مــن كليــة الفنــون 
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الجميلــة - قســم التصميــامت املطبوعــة - جامعــة اإلســكندرية، تعمــل مدرســة 

فنــون مرئيــة ىف أحــدى املــدارس الدوليــة مبدينــة الشــيخ زايــد، قامــت بتدريــس 

ــع  ــب التاب ــيدة زين ــى الس ــنارى بح ــت الس ــال ببي ــورش لألطف ــن ال ــد م العدي

ملكتبــة اإلســكندرية، شــاركت يف معــرض جامعــى بجمعيــة محبــى الفنــون 

الجميلــة ىف ٢٠١٨ م،  تتمحــور أعاملهــا حــول العالقــات اإلنســانية ىف أطــار 

ــع الرومانــى.  ــز بالطاب رمــزي يتمي

مريفت راسم أمني

ــة  ــة الربي ــدرس بكلي ــل م ــوراه 2016، تعم ــى الدكت ــة ع ــد 1984، حاصل موالي

الفنيــة جامعــة حلــوان، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة واملســابقات 

الفنيــة منهــا: معــرض الفــن الــدويل للربيــد الســادس والعرشيــن بعنــوان »جــذر« 

أيــود رومانيــا 2019، معــرض جامعــي لشــباب أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم 

التصميــامت الزخرفيــة » weهمــزة وصــل« قاعــة الشــهيد أحمــد بســيوىن كليــة 

الربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان 2019، ملتقــى روح الخــط العــرىب االول املركــز 

الثقــاىف بطنطــا، صالــون ابيــض واســود الــدورة الرابعــة 2017 بالجزيــرة.

نانيس عصام الدين

ــة،  ــون الحديث ــوم والفن ــر للعل ــون والتصميــم جامعــة أكتوب ــة الفن ــدة بكلي معي

حاصلــة عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان – شــعبة جرافيــك 

تصميــامت 2011، طالبــة ماجســتري يف قســم الجرافيــك – جامعــة حلــوان، 

شــاركت بالعديــد مــن املعــارض منهــا: كالكيــت اول مــرة 2008- الــوراق 2008، 

يف القــر 2009، األعــامل الصغــرية بســاقية الصــاوي 2010، بلــد البنــات 2012، 

ــة  ــب لورش ــرض مصاح ــون 2012، مع ــي الفن ــة محب ــر 2012، جمعي ــر البح نه

نقــض فنــي بجمعيــة محبــي الفنــون 2013، معــرض حالــة 2016، معــرض بقــر 

ثقافــة الباويطــي بالواحــات البحريــه 2017، معــرض أجنــدة باإلســكندرية 2019.

نانيس ناجي جرس

فنــون جميلــة جرافيــك قســم تصميــم مطبــوع، شــاركت بصالــون الشــباب 28 

واملعــرض العــام 39، حصلــت عــى املركــز االول باملجلــس األعــى للثقافــة عــن 

اإلرهــاب وحصلــت عــى الجائــزة االوىل مبوسســة األهــرام، بقاعــة الفنــون بينــاىل 

دوىل يضــم العديــد مــن الــدول العربيــة عــن الهجــرة غــري الرشعيــة وحصلــت 

عــى املركــز الثالــث برومــا مبســابقة ارسيــا للفنــون، أقامــت معــرض فــردى بــدار 

األوبــرا يضــم 60 لوحــة، حصلــت عــى املركــز االول ىف ملتقــى املبدعــن الــدوىل 

ــر  ــاركت مبؤمت ــريى، ش ــن التأث ــن الف ــرا ع ــر باألوب ــالح طاه ــة ص ــع بقاع التاس

الشــباب إبــدع انطلــق بــرشم الشــيخ وكان ىل رشف مقابلــة رئيــس الجمهوريــة، 

لهــا منشــورات بجريــدة األهــرام ويــكى واألهــرام االقتصــادى، تكرمــت ىف 

املنتــدى العــرىب للميــاة.

نجالء عرفة

مواليــد 1991، تخرجــت مــن كليــة اإلعــالم عــام 2014، درســت يف القســم الحــر 

2017، شــاركت يف عــدة ورش ومعــارض جامعيــة محليــة ودوليــة منهــا: معــرض 
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ــون  ــة فن ــة يف كلي ــريي جامعــة روتجــرز، معــرض بداي جامعــي يف ســتدمان جال

ــات األول، معــرض  ــون املائي ــون القاهــرة 2018، صال ــة، معــرض ورش صال جميل

شــباب التشــكيلين يف متحــف محمــود خليــل. 

نجالء بدوي هارون 

ــة باألقــر-  ــون الجميل ــوس الفن ــة عــى بكالوري ــد األقــر 1983،  حاصل موالي

جامعــة جنــوب الــوادي - قســم التصويــر شــعبة التصويــر2007م، تقديــر 

مــرشوع التخــرج ) ممتــاز(، حاصلــة عــى درجــة املاجســتري يف التصويــر بكليــة 

ــم  ــاعد بقس ــدرس مس ــون 2016، م ــة حل ــك - جامع ــة بالزمال ــون الجميل الفن

التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة أســيوط 2018، عملــت بوظيفــة 

ــة. ــور الثقاف ــة لقص ــة العام ــكيلية بالهيئ ــون التش ــم الفن ــور( بقس )مص

ندى حمودي

ــدرس  ــا يف القاهــرة، ت ــش حاليً ــدت يف مســقط عــامن وتعي الســن 20 ســنة، ول

الفنــون والتصميــم يف جامعــة أكتوبــر للعلــوم الحديثــة واآلداب، تخرجــت مــن 

املدرســة املريــة للغــات يف عــام 2017، علمــت نفســها الرســم الواقعــي منــذ 

ســن 6 ســنوات، ومل اتعلــم أنــواع الفــن املختلفــة حتــى املدرســة الثانويــة، غــرّيت 

دراســة الفنــون والتصميــم حياتهــا حيــث تعلمــت عــى مــدارس فنيــة مختلفــة 

يف نهايــة عــام 2019.

ندى غازي املهدي

ــرة،  ــة القاه ــة الهندســة جامع ــة بكلي ــة املعامري ــدرس الهندس ــد 1998، ت موالي

ــة  عملــت مســبًقا يف مجــال تدريــس الفــن، وشــاركت يف بعــض املعــارض الفني

ــة. املري

نرمني سعيد عباس 

ــون  ــوس الفن ــى بكالوري ــة ع ــة، حاصل ــون التطبيقي ــة الفن ــدرس بكلي ــل م تعم

التطبيقيــة عــام 2008 امتيــاز مــع مرتبــة الــرشف، حاصلــة عــى درجــة املاجســتري 

يف الفنــون التطبيقيــة عــام 2013 يف مجــال االســتوديو االفــرايض لخلفيــات 

برامــج التليفزيــون، حاصلــة عــى درجــة فلســفة الدكتــوراه يف الفنــون التطبيقيــة 

عــام 2017 يف مجــال اســتدامة اللــون يف العــامرة مــن خــالل تكنولوجيــا النانــو، 

حاصلــة عــى العديــد مــن الــدورات التدريبيــة، شــاركت يف العديــد مــن 

ــة. املعــارض الفني

نرمني حسني صالح 

مواليــد القاهــرة 1979، دكتــوراه يف الربيــة الفنيــة 2012، أســتاذ التصميــم 

املســاعد بقســم الربيــة الفنيــة كليــة الربيــة النوعيــة جامعــة القاهــرة، أقامــت 

ثــالث معــارض خاصــة، شــاركت منــذ 1999 يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة، 

شــاركت يف اإلعــداد واإلرشاف عــى العديــد مــن املرشوعــات واألنشــطة الخاصــة 

بتنميــة املجتمــع وخدمــة البيئــة، لهــا مقتنيــات لــدى بعــض األفــراد.
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نشوى محمود عبد الدايم 

ــة  ــارض بكلي ــة2011، ُمح ــون الجميل ــوس الفن ــرة 1989، بكالوري ــد القاه موالي

الفنــون الجميلــة والتصميــم جامعــة الشــارقة، شــاركت ىف عــدة معــارض محليــة 

ــون  ــوان« و» صال ــر « و» معــرض جامعــة حل ــاب الوزي ــة منهــا: » عــى ب ودولي

ــة« و» معــرض  ــدوىل للطلب ــن« و» معــرض الطباعــة ال ــاىن والعرشي الشــباب الث

الطالئــع الثــاىن والخمســن« و» مســابقة نهــر البحــر« و» معــرض الطالئــع الرابــع 

ــدة 2018  ــن« و»معــرض أجن ــون الشــباب الثامــن والعرشي والخمســن« و»صال

ــة  ــة عــرش« و» معــرض أســاتذة كلي ــدورة الثالث و2019« و»معــرض أول مــرة ال

الفنــون الجميلــة والتصميــم بجامعــة الشــارقة« وفــازت باملركــز الثالــث ىف مجــال 

الرســم مبســابقة نهرالبحــر. 

نعمت الديواين

مريــة ولــدت يف هافانــا - كوبــا، حاصلــة عــى بكالوريــوس إدارة أعــامل مــن 

جامعــة جــون كابــوت األمريكيــة يف رومــا حيــث درســت تاريــخ الفــن، تفرغــت 

ــة الفــن  ــة يف أكادميي ــت دراســاتها التخصصي ــر يف ٢٠١١ وواصل ملامرســة التصوي

يف فلورانــس ويف مــر درســت مبرســم الفنــان الــرزاز، شــاركت  يف العديــد 

ــا. أقامــت ثــالث معــارض خاصــة، لديهــا  ــا ودوليً مــن املعــارض الجامعيــة محليً

مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث باألوبــرا املريــة ولــدى عــدد مــن الــرشكات 

والبنوك واألفراد يف مر والخارج.   

نهاد سعيد

فنانــة بريــة، حاصلــة عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة 2009م، وماجســتري 

ــة، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الفنيــة  2015م مــن كليــة الفنــون الجميل

ــوان  ــريى جيبســوم 2018-2017، أقامــت معــرض فــردى تحــت عن منهــا ىف جال

ديناميــى ىف جالــريى ســومة ارت2017، ومعــارض جامعيــة منهــا بينــاىل الحفــر 

الصغــري ىف مكتبــة الســكندرية 2015،12، صالــون الجنــوب 2016، ومعــرض 

شــبابيك ىف جالــريى ابونتــو، وآخــر معــرض وهــو أثــر الفــراش  ىف جالــريى ســومة 

ارت 2019، شــاركت ىف العديــد مــن الــورش الفنيــة مــع فنانــن أجانــب.

نهال عصام الدين كامل 

ــة  ــك - دفع ــم الجرافي ــك قس ــة الزمال ــون جميل ــة فن ــكيلية - خريج ــة تش فنان

1997، تعمــل يف مجــال الدعايــة واإلعــالم ملــدة 20 ســنة مــن بينهــا رشكــة 

)طــارق نــور(، قامــت بأعــامل خادعــة للمــدارس التعبرييــة والكالســيكية 

ــة  ــارض فني ــدة مع ــاركت بع ــة، ش ــارض الفني ــم املع ــل بتنظي ــرييالية، تعم الس

منهــا: فلســطن عربيــة )جالــريي ملســات(2018، ملتقــى اإلبــداع السادس)ســاقية 

الصــاوى(2018،  معــرض التأمل)جالــريي ملســات(2019، صالــون ذاكــرة األجيــال 

)أتيليــه القاهــرة( 2019، ملتقــى هاميــس االول )أتيليــه القاهــرة( 2019، حكايــة 

فنــان )جالــريي جاليليــو(2019، قــراءات بريــة )صــالح جاهــن  بجالــريي 

ــاب،  ــدويل للكت ــرة ال ــرض القاه ــداد مبع ــؤاد ح ــة لف ــراءات بري يض(2019، ق

ملتقــى بصــامت الفنانــن العــرب ال17 - 2019، معــرض أتيليــه القاهــرة للقطــع 

الصغــرية 2019، معــرض الجمعيــة األهليــة للفنــون الجميلــة 2019، ورشــة 
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ومعــرض وجــوه األماكــن والحكايــات بجالــريى ىض 2020، معــرض رؤيــة عربيــة 

ــة  ــرأة العربي ــات امل ــن، إبداع ــت الف ــعوب ببي ــور والش ــرض الفلكل 2020، مع

ــدة األهــرام. ــات بجري ــدات األعــامل 2019، عــدد مــن امللتقي 2019، مؤمتــر رائ

نهال هاين

مواليــد مــارس ١٩٩١، تخرجــت يف كليــة الصيدلــة جامعــة القاهــرة ٢٠١٢، 

ــو  ــر ٢٠١٣، عض ــم تصوي ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــر بكلي ــم الح ــت بالقس التحق

ــي  ــرض جامع ــاركت ب١٤ مع ــام ٢٠١٤، ش ــذ ع ــدة من ــة الواح ــة اللقط بجامع

منهــا: برنامــج ســتوديو روزنامــة، مــدرار للفــن املعــارص ٢٠١٩، معــرض »ورشــة 

كتــاب الفنــان« التابــع لصالــون القاهــرة ٢٠١٨، صالــون الشــباب ال ٢٧ - ٢٠١٦، 

ــدة )٢٠١٥-٢٠٢٠(. ــة الواح ــة اللقط ــع جامع ــارض م ــاين مع ومث

نهى الرباهمي

ــك 2020م، عضــو  ــة - الزمال ــون الجميل ــة معــارصة، ماجســتري الفن ــة مري فنان

نقابــة الفنــون التشــكيلية، حصلــت عــى »منحــة التفــرغ الفنــي« وزارة الثقافــة 

لعــام 2018م، 2019م، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض املحليــة ونالــت العديــد 

مــن الجوائــز منهــا: جائــزة »د. أحمــد نــوار« لصالــون الجنــوب الــدويل الخامــس 

ــابقة  ــز« مس ــزة »التمي ــث« 2016م، جائ ــن الحدي ــف الف ــاء »متح 2017م، اقتن

الفنــون البريــة مركــز اإلبــداع الفنــي 2019م، ومــن املعــارض الدوليــة بينــايل 

ــة«  ــدويل للطباع ــا ال ــايل »فرين ــدويل الســادس« الصــن 2017م، بين ــالن ال »جوان

ــا 2017م. بلغاري

نهى السحراوي

ــة  ــم صحاف ــالم -  قس ــوس إع ــى، بكالوري ــم الفن ــر القس ــكيلية، مدي ــة تش فنان

2000، التحقــت بقســم الدراســات الحــرة ىف كليــة الفنــون الجميلــة 2003، 

ــة  ــكوير – 2012، دبلوم ــة – آرت س ــامت داخلي ــة تصمي ــى دبلوم ــة ع حاصل

ــة عــى املركــز األول ىف العــامل ىف  ــا – آرت ســنر – 2002، حاصل ــم موبيلي تصمي

ــث  ــز الثال ــة عــى املرك ــدج –شــهادة  IGCSE، حاصل ــادة الرســم مــن كامربي م

ــتثامر  ــارة واإلس ــة كاو للتج ــى لرشك ــر فن ــن - مؤســس ومدي ــتاء الف ــون ش بصال

ــج و  ــة لدم ــة املري ــك – املؤسس ــى زي ــس زي ــايل، مؤس ــت الح 2003 – للوق

ــة  ــة الخاص ــات الفني ــع املنتج ــم وتصني ــة، تصمي ــخاص ذوى اإلعاق ــن األش متك

مبحــالت كاو، مدرســة رســم - أى جــى 2006 – 2018، أعــامل ديكــورات و 

تشــطيبات 2006 – حتــى اآلن.

نهى الكردي

ــة  ــة الربي ــر مــن كلي ــة التصوي ــة عــى دبلوم ــة وحاصل ــة نوعي بكالوريوس تربي

الفنية جامعــة حلــوان، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض، تعمــل كمعلمــة 

ــال  ــاعدة األطف ــي ومس ــي الفن ــة والوع ــرش الثقاف ــو ن ــا ه ــال هدفه ــن لألطف ف

يف التعبــري عــن أنفسهم بشــكل صحــي، وتعمــل رســامة يف مجلــة قطــر النــدى 

ــة. املري
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نهى إلهامي

ــك،  ــم جرافي ــرة قس ــة بالقاه ــون الجميل ــة الفن ــة كلي ــكيلية، خريج ــة تش فنان

أقامــت وشــاركت ىف عــدة معــارض الفنيــة مثــل: معــرض الحفــر املــرى مبتحــف 

محمــود مختــار بالقاهــرة، وقــراءة بريــة ألشــعار عفيفــى مطــر، جالــريى ىض 

ــريى ىض  ــداد جال ــؤاد ح ــن وف ــالح جاه ــعار ص ــة ألش ــراءة بري ــرة، وق بالقاه

ــة الكويــت، ومعــارض وزارة  ــكار بدول ــريي بي بالقاهــرة، ومعــرض جامعــي بجال

الشــباب والرياضــة واملعــارض الســنوية لطلبــة كليــة الفنــون الجميلــة، وصالــون 

القطــع الصغــرية مبجمــع الفنــون بالزمالــك، معــرض كتــاب فنــان بجمعيــة 

محبــي الفنــون الجميلــة، معــرض جامعــي“روح مريــة“ مبتحــف أحمــد شــوقي 

ــه ال 40،  ــام يف دورت ــرض الع ــر، االشــراك يف املع ــهادة تقدي ــى ش والحصــول ع

معــرض جامعــي “ملراكــب الربلــس“ بجالــريي ازاد بالزمالــك، معرض “نوســتالجيا“ 

ــة االول  ــر والطباع ــى الحف ــرض وملتق ــه، مع ــون الجميل ــي الفن ــة محب بجمعي

لليثوجــراف والســيلك ســكرين وهــي التجربــة االوىل لطباعــة الســيلك ســكرين و 

الليثوجــراف بكليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك، معــرض “عــى ظاللهــا “ مبتحــف 

ــز مبســابقات وزارة الشــباب  محمــود ســعيد باالســكندرية، حصلــت عــى جوائ

والرياضــة والجائــزة التشــجيعية لصالــون القطــع الصغــرية ولهــا مقتنيــات 

مبتحــف الفــن الحديــث، ومقتنيــات لــدى أفــراد داخــل مــر وخارجهــا.

نور الهدى أحمد

ــاركت  ــداري، ش ــر الج ــعبة التصوي ــة ش ــة الثالث ــة بالفرق ــد ١٩٩٧ - طالب موالي

بعــدة معــارض: معــرض اســكندرونا، معــرض دراســات ترشيحيــة للفرقــة االوىل، 

ــوار.  ــدأ، معــرض ن ــان، معــرض متــربا ٢، معــرض مبت ــة فن معــرض بداي

نورا سليم

ــوان 2013،  ــة حل ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــن كلي ــت م ــد 1992، تخرج موالي

قســم التصويــر، بتقديــر جيــد جــداً مــع مرتبــة الــرشف، حصلــت عــى درجــة 

ــا إىل اآلن،  ــذ تخرجه ــي من ــل الفن ــت للعم ــر2019، تفرغ ــتري يف التصوي املاجيس

شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض والــورش الفنيــة املحليــة والدوليــة، حصلــت 

ــن  ــاص م ــم خ ــى تكري ــت ع ــز، حصل ــات والجوائ ــن التكرمي ــد م ــى العدي ع

ــكا،  ــا بأمري ــاء إقامته ــة أثن ــا الفني ــرًا لجهوده ــي 2018 تقدي ــرس األمري الكونج

ولهــا العديــد مــن املقتنيــات لــدى األفــراد والهيئــات والســفارات مبــر والخــارج 

ــكا. ــبانيا وأمري ــدن وإس ــس ولن ــارات وتون ــت واإلم ــعودية والكوي ــل الس مث

نوران محمد إسامعيل

ــة  ــون التطبيقي ــة الفن ــة - كلي ــم الزخرف ــة بقس ــرة 2000، طالب ــد  القاه موالي

ــوان. ــة حل جامع

نورهان املليجى

ــر  ــة ٢٠١٧ بتقدي ــة فني ــوس تربي ــة عــى بكالوري ــد القاهــرة ١٩٩٥، حاصل موالي

امتيــاز، معيــدة بكليــة الربيــة الفنيــة قســم الرســم والتصويــر، باحثــة ماجســتري 
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ــا:  ــة منه ــارض الجامعي ــن املع ــدد م ــاركت بع ــر، ش ــم والتصوي ــال الرس ىف مج

معــرض التعــاون املــرى الصــريىب املشــرك بكليــة الربيــة الفنيــة ألعــوام ٢٠١٥-

ــة الشــهيد بســيوىن  ــات التشــكيل بقاع ٢٠١٦- ٢٠١٧، معــرض الطبيعــة وجاملي

٢٠١٦، معــرض بدايــة بقاعــة جاليليــو ٢٠١٧، صالــون املائيــات األول بقاعــة 

جاليليــو ٢٠١٨، معــرض هارمــوىن مبؤسســة عبــد القــادر ٢٠١٨، معــرض أعضــاء 

هيئــة التدريــس بقســم الرســم والتصويــر بقاعــة إبــداع ٢٠١٩، ولهــا مقتنيــات 

لــدى بعــض األفــراد وجامعــة حلــوان.

نوڨیر هاين موریس

18 ســنة، طالــب بالفرقــة األوىل كليــة تربیــة فنیــة بالزمالــك، شــارك يف معــرض 

أنوبیس)بقاعــة إبــداع بالزمالــك(، خیــال مآتــة )بقاعــة صــالح طاهــر باألوبــرا(، 

عضــو بجامعــة اللقطــة الواحــدة.

نرية أحمد أمني

ــر  ــم تصوي ــوان، قس ــة حل ــة - جامع ــون جميل ــوس فن ــد ١٩٩٢ - بكالوري موالي

ــر ٢٠١٤. ــي - م زيت

هاجر رجب محمد

ــة  ــة الفني ــة الربي ــدة بكلي ــة 2013، معي ــة فني ــوس تربي ــد 1991، بكالوري موالي

قســم النقــد والتــذوق الفنــي، شــاركت يف صالــون الشــباب الــدورة 25-24-22-

ــايل  ــب، وبين ــة ده ــدويل ال 15 يف مدين ــزف ال ــى الخ ــاركت يف ملتق 26-27، ش

مكتبــة اإلســكندرية الــدويل الثامــن لكتــاب الفنــان 2018، وحصلــت عــى املركــز 

الثــاين لجائــزة األســتاذ الدكتــور املرحــوم/ عبــد الغنــي الشــال يف مــادة الخــزف 

عــن العــام الجامعــي 2013/2012م، وجائــزة العــرض الخــاص يف صالــون الشــباب 

الــدورة 26.

هاجر سعيد محمد 

مواليــد 1985، بكالوريــوس فنــون جميلــة 2007،  الرتيــب الثــاين - قســم 

جرافيــك شــعبة تصميــامت بتقديــر جيــد جــًدا - تقديــر مــرشوع التخــرج 

العــرض  بقاعــة  الجامعيــة  املعــارض  مــن  مجموعــة  يف  املشــاركة  امتيــاز، 

بــاب  عــى   2004- مــرة  أول  كالكيــت  )معــرض  الجميلــة  الفنــون  بكليــة 

الثالــث  الربيــع  صالــون   ،) الخريجــن2007  أوائــل  معــرض  الوزيــر-2007 

بســاقية الصــاوي 2008، معــرض وزارة القــوى العاملــة 2010-2008 2012- 

صالــون الشــباب العرشيــن بقــر الفنــون بــدار األوبــرا املريــة، لوحــة 

ــل  ــكيلين( 2014، العم ــن التش ــة الفنان ــتديرة بنقاب ــة املس ــت) القاع ــكل بي ل

الكليــة(. ومعــرض  )متحــف  حلــوان  جامعــة  الجميلــة  الفنــون   بكليــة 

هالة أحمد مختار

ــارض  ــت مع ــك، أقام ــم الجرافي ــة قس ــون جميل ــة فن ــكيلية، خريج ــة تش فنان

ــام  ــة“ ، ك ــاالت مؤقت ــن ح ــرض “ ه ــرى “ ، مع ــور م ــرض “فلكل ــة: مع خاص

ــة. ــارض جامعيــة مختلف ــاركت ىف مع ش
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هبة الكتبي

فنانــة تشــكيلية حديثــة العهــد - خريجــة كليــة الربيــة النوعيــة قســم الربيــة 

الفنيــة - جامعــة القاهــرة عــام 2019 وطالبــة دراســات عليــا تخصــص - التصوير، 

شــاركت ىف عــدة معــارض كان آخرهــا معــرض“ فنــاىن الغــد “ ىف دورتــه الثانيــة 

ــف  ــراث مبختل ــة اإلنســانية وال ــون، مهتمــة بالبحــث عــن الهوي ــة الفن بأكادميي

صــوره و أنواعــه والدمــج بــن الثقافــات املختلفــة.

هبة الله ضاحى إبراهيم

مواليــد القاهــرة عــام 1997، والتحقــت بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة 

حلــوان قســم الزخرفــة، شــاركت يف بعــض مــن املعــارض الجامعيــة واملســابقات 

ــا   ..  ــم أعامله ــاس معظ ــو أس ــى ه ــر الزيت ــكييل، التصوي ــن التش ــال الف يف مج

ــة. ــتويات الفكري ــع املس ــن إىل جمي ــل بالف ــي أن أص ورؤيت

هبة مثابر متيم

مواليــد ١٩٩٤ معيــد بقســم الزخرفــة – كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان، 

بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة جامعــة حلــوان ٢٠١٧ ، شــاركت يف عــدة معــارض 

منهــا: معــرض مــن األرض للموزاييــك الطبيعــي، صالــون أبيــض وأســود يف دورتــه 

الرابعــة، معــرض ومســابقة صحبــة فــن، معــرض ومســابقة جامعــة بــدر للرســم 

ــام  ــون التشــكيلية لع ــي ٢٠١٧ و ٢٠١٩، معــرض ومســابقة الفن ــر لعام والتصوي

املــرأة املريــة، ملتقــى فنــاين الغــد، باإلضافــة إىل معرضــن لقســم الزخرفــة.

هبة محمود سعد 

ــب  ــت مبجــال التدري ــوم )ميكروبيولوجــي(، عمل ــوس عل ــة عــى بكالوري حاصل

والربمجــة، متــارس الفــن منــذ 2008، التحقــت بعــدة ورش فنيــة )ســاقية 

ــة (، شــاركت مبعــارض  ــة الفنــون التطبيقي ــة مــر العامــة -كلي الصــاوي- مكتب

جامعيــة )مبكتبــة مــر العامــة - أتيليــه القاهــرة - ســاقية الصــاوي - دار األوبــرا 

املريــة - متحــف محمــود مختــار- الــدورة الرابعــة لصالــون » أبيــض – أســود« 

مبركــز الجزيــرة للفنــون بالزمالــك (، عضــو مبجموعــة اللقطــة الواحــدة ، شــاركت 

بعــدة معــارض منهــا: خيــال املآتــة، معــرض لوتــس وأخــريًا معــرض ســفينة آدم.

هدى أرشف عبد التواب

مواليــد 1998 الســعودية، متكــث يف صعيــد مــر، تــدرس تربيــة قســم الطفولــة 

املبكــرة الفرقــة الرابعــة، كــام تــدرس بالصــف الثالــث يف معهــد الخــط العــريب 

مبدرســة أم املؤمنــن بســوهاج، فــازت بالعديــد مــن املســابقات املحلية بســوهاج 

ــوهاج  ــات بس ــتوى الكلي ــى مس ــون ع ــر ول ــابقة فك ــز االول يف مس ــا: املرك منه

ــر  ــوم 21 يناي ــني ي ــاروق حس ــه ف ــذي أقام ــي ال ــرض الجامع ــاركت يف املع وش

2020 م، رشــحت أيضا للمشــاركة يف أســبوع شــباب الجامعــات بكفــر الشــيخ، 

ــداع )6،7،8(. ــم ترشــيحها للمشــاركة يف مســابقة إب وت
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هدى شاهني 

ــام  ــم التصويرع ــة قس ــون جميل ــوس فن ــى بكالوري ــة ع ــة حاصل ــة مري فنان

2018، شــاركت بعــدة معــارض بكليــة الفنــون الجميلــة منهــا: معــرض متفوقــي 

مــادة التصميــامت لعــام 2016، ومعــرض الربيــع عــام 2018، وشــاركت يف 

ــريي بيكاســو ايســت عــام  معــرض العــرض األول لعــرض مــرشوع التخــرج بجال

ــي 2018 و 2019. ــريي يف عام ــا يف أزاد أرت جال ــاركت بأعامله ــام ش 2018 ، ك

هدير جامل أغا 

مواليــد 1996، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان 2019، شــاركت ىف 

معــرض ) ملحــات مــن الــراث – الفــن والهندســة 2015 )صالــون الربيــع – صنــع 

ــة  ــدورة الرابع ــود ال ــض و اس ــون ابي ــار 2016(، ) صال ــع وزارة اآلث ــر تاب ىف م

ــون2019(. ــة الفن ــد« بأكادميي ــاين الغ ــرض »فن 2017 (، ) مع

هدير صالح زردق 

مواليــد 1997، طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة املنصــورة - قســم 

الجرافيــك، حاصلــة عــى املركــز األول رســم يف أســبوع فتيــات الجامعــات 

ــامن،  ــن لق ــدار ب ــرض “رؤى“ ب ــاركت مبع ــوم، ش ــة الفي ــس 2020 بجامع الخام

معــرض مســابقة الشــباب للفنــون البريــة 2018، جائــزة نــوار للرســم 2017، 

معــرض “رؤى “ 2 باإلســكندرية 2018 مبتحــف الفنــون الجميلــة، معــرض خطــوة 

أوىل »3« 2017، خطــوة أوىل“ 4 “ 2018 معــرض “إرشاقــات فنيــة1“ بقــر 

األمــري طــاز، اقتنــاء لوحــة مــن بنــك ال CIB ، معــرض فنــاين املســتقبل بكليــة 

ــام  ــة “ املق ــة فني ــاط، املشــاركة مبعــرض “طبع ــة جامعــة دمي ــون التطبيقي الفن

ــرة 2020. ــة بالقاه ــون الجميل ــي الفن ــة محب بجمعي

هدير مزمل عبد الخالق

ــة-  ــون الجميل ــة الفن ــة بكلي ــون الجميل ــك الفن ــم الجرافي ــن قس ــت م تخرج

جامعــة حلــوان القاهــرة، حاصلــة عــى الدكتــوراه، شــاركت بالعديــد مــن 

ــة 2020،  ــون الجميل ــى الفن ــة محب ــتيلجا، جمعي ــرض نوس ــا: مع ــارض منه املع

ــود   ــض واس ــرض ابي ــى 2019، مع ــرض الفن ــدويل 2019، مع ــايئ ال ــر النس املؤمت

2019، معــرض العواصــم العامليــة 2001، معــرض املهرجــان الطبــى 2000، 

ــس األعــى 1998 ـ 1999،  معــرض الفــن التشــكيى 1998/1997، معــرض املجل

ــائر 2  ــرض البش ــرية 1998 – 1999، مع ــة الصغ ــامل الفني ــون األع ــرض صال مع

1999، معــرض صالــون الجرافيــك 1999.

هند نبيه البيومي

مواليــد 1997، بكالوريــوس الربيــة الفنيــة كليــة الربيــة النوعيــة جامعــة 

ــون  ــر فن ــم الح ــت بالقس ــة، التحق ــى الدفع ــب األول ع ــورة 2019 برتي املنص

ــارض  ــن املع ــة م ــركت يف مجموع ــر 2019، اش ــة أكتوب ــك دفع ــة الزمال جميل

الجامعيــة منهــا: )املعــرض الجامعــي يف متحــف املنصــورة القومــي 2017 – 

صالــون الدقهليــة 22-2019 – االيــدي الناعمــة 2020(.
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وسام وجدي وهبة

مواليــد الجيــزة 1982، تخرجــت مــن كليــة تجــارة جامعــة القاهــرة عــام 2003، 

ــة  ــرة كلي ــات ح ــت بدراس ــى التحق ــبة حت ــة واملحاس ــال املراجع ــت يف مج عمل

ــام  ــي ع ــر زيت ــم قســم تصوي ــك ث ــوان قســم جرافي ــة حل ــة جامع ــون جميل فن

ــة  ــارض محلي ــة اللقطــة الواحــدة، شــاركت يف مع 2018/2017، عضــو يف جامع

معــرض جامعــي كليــة فنــون جميلــة لدراســات حــرة، معــرض جامعــي بســاقية 

ــه القاهــرة، معــرض جامعــي  الصــاوي، معــرض جامعــي القطــع الصغــرية أتيلي

بقــر ثقافــة الهــرم، ملتقــى دويل يف تونــس، ملتقــى دويل يف املغــرب أو ملتقيات 

ــة ٢٠١٨. ــة دولي فني

والء بدير

ــارة  ــوس تج ــى بكالوري ــة ع ــزة 1994، حاص ــد الجي ــن موالي ــكيلية م ــة تش فنان

ــام  ــذ ع ــة من ــكيلية املري ــة التش ــارك يف الحرك ــادات 2018، تش ــة الس جامع

ــزة  ــا جائ ــر مــن أهمه ــز وشــهادات تقدي 2015، كــام حصلــت عــى عــدة جوائ

بــدر الديــن أبــو غــازي، درســت بقســم التصويــر الحــر بجامعــة حلــوان ، مهتمــة 

ــد مــن املعــارض. ــر الشــارع، شــاركت بالعدي ــخ الفــن وتصوي بتاري

وليد قانوش

أســتاذ – رئيــس قســم التصويــر بكليــة الفنــون الجميلــة – جامعــة اإلســكندرية، 

ــى  ــن 2012/9 حت ــة م ــداع باإلســكندرية – وزارة الثقاف ــة لإلب ــز الحري ــر مرك مدي

اآلن - دكتــوراه الفلســفة ىف الفنــون الجميلــة تخصــص التصويــر عــام -2006 

ــز  ــس إدارة مرك ــكندرية ومجل ــه اإلس ــكيلين وأتيلي ــن التش ــة الفنان ــو نقاب عض

الحريــة لإلبــداع وغريهــا مــن املؤسســات، يشــارك ىف الحركــة الفنيــة منــذ 1994 

وحتــى اآلن، أقــام تســعة معــارض خاصــة داخــل مــر، مثــل مــر بالعديــد مــن 

الفعاليــات الدوليــة ىف فرنســا - األكــوادور - املغــرب – ســلطنة عــامن - اليابــان – 

الصــن – الهنــد، أعاملــه مقتنــاه لــدى العديــد مــن املتاحــف والجهــات الرســمية 

والخاصــة واألفــراد مبــر والعــامل، حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز املحليــة التــى 

تنظمهــا مؤسســات وزارة الثقافــة، لــه إســهامات عديــدة ىف مجــال البحــث العلمى 

والكتابــة الفنيــة، لــه إســهامات عديــدة ىف مجــال اإلدارة األكادمييــة والثقافيــة.

يارا الفخراين  

للفنــون  العــايل  باملعهــد  مســاعد  مــدرس   ،١٩٨٧ الغربيــة  املانيــا  مواليــد 

التطبيقيــة بالتجمــع الخامــس، ماجســتري الفنــون الجميلــة ٢٠١٤م، عضــو نقابــة 

الفنانــن التشــكيلين، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض أهمهــا صالــون الشــباب 

الــدورة ٢٢و٢٨، معــرض الفنانــة املريــة يف املركــز الثقــايف النمســاوي لالحتفــال 

بيــوم املــرأة العاملــي عــام ٢٠١٥م، صالــون أبيــض وأســود ٢٠١٧م، عمــل معــرض 

ســولو ) خــاص ( مبتحــف محمــود مختــار 2019، معــرض جامعــي »عــامل خــاص« 

ــز  ــم مبرك ــرض الحل ــاركة مبع ــكندرية 2019، مش ــعيد باإلس ــود س ــف محم مبتح

كرمــة بــن هانــئ ٢٠٢٠، حضــور ورشــة حاضنــة الفنــون األمريكيــة مبشــاركة مــع 

القنصليــة األمريكيــة باإلســكندرية مبركــز الحريــة واإلبــداع باإلســكندرية، حائــزة 

عــى جائــزة الرســم )ملتقــى إبداعــات املــرأة املريــة( ٢٠١٧م، لــدى مقتنيــات 
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يف متحــف الفــن املــري الحديــث – القاهــرة.

يارا محمد صربي 

مواليــد 1998، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة قســم التصميــم الداخــيل واآلثــاث، 

شــاركت يف معــارض اآلثــاث بالكليــة.

ياسمني حسني

مواليــد جــدة، باحثــة مبرحلــة دكتــوراه كليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان،  

تهتــم  بالفنــون القامئــة عــى الهندســة الطبيــة الحيويــة ألجهــزة التصويــر 

ــد  ــاركت بالعدي ــة، ش ــون اإللكروني ــا بالفن ــرشي وتطبيقاته ــم الب ــي للجس الطب

مــن املعــارض الجامعيــة املحليــة والدوليــة منهــا: معــرض أجنــدة مكتبــة 

ــة مــن 2013 إىل 2018،  ــه املتتالي ــون الشــباب يف دورات اإلســكندرية 2019، صال

نالــت جائــزة الفنــان صــالح طاهــر معــرض الطالئــع  2019، حاصلــة عــى جوائــز 

الصالــون ملجــال التجهيــز يف الفــراغ يف دورتــه الثالثــة والعرشيــن 2014، ودورتــه 

التاســعة والعرشيــن 2018، حاصلــة عــى جائــزة املركــز الثالــث لورشــة حقــوق 

ــرض يض  ــون 2017، مع ــرة للفن ــز الجزي ــود مبرك ــض وأس ــرض أبي ــان، مع اإلنس

للشــباب العــريب يف دورتــه الثانيــة 2016، املعــرض الجامعــي للفنــون التشــكيلية 

ــن 2007 إىل 2011. ــوايل م ــى الت ــة ع ــات املري للجامع

ياسمينا سعيد

مواليــد القاهــرة 1996، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان بتقديــر جيــد 

جــدا مــع مرتبــة الــرشف - قســم التصويــر الزيتــى – 2018، شــاركت ىف معــريض 

الكليــة 2016 وحصلــت عــى شــهادة تقديربهــام باإلضافــة إىل املعــرض الجامعــى 

»العــرض األول« بجالــريى بيكاســو إيســت عــام 2018.

يرسا يوسف إبراهيم

بكالوريــوس الربيــة الفنيــة 2018 بدرجــة إمتيــاز مــع مرتبــة الــرشف، شــاركت 

ــا  ــوان أبرزه ــة حل ــة جامع ــة الفني ــة الربي ــة بكلي ــة جامعي ــارض فني ــدة مع بع

املشــاركة مبعــرض ســفارة جمهوريــة رصبيــا 2015، مســابقة تــرايث بدورتــه 

الرابعــة عــام 2019، عــرض دافنــى 2019، معــرض إبــداع 2019، ملتقــى 

ــرش. ــابعة ع ــه الس ــرب بدورت ــكيلين الع ــن التش ــامت الفنان بص

يوسف العزازي

مواليــد القاهــرة  1994، دبلــوم زخرفــة وإعــالن - 2014، درســات حــرة - فنــون 

ــدة األهــرام - 2015، عضــو  ــك - جري ــة جرافي ــك 2015، دبلوم ــة - جرافي جميل

يف مجموعــة اللقطــة الواحــدة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة، 

كــام شــارك يف العديــد مــن امللتقيــات الفنيــة الدوليــة واملحليــة منهــا: ملتقــى 

ــث، مؤمتــر ســفراء الشــباب واملــرأة العــرب. ــاين والثال ــل الث سلســبيل الني
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يوسف محمد مصطفى صادق 

طالــب بكليــة الربيــة الفنيــة بجامعــة حلــوان، مل يســبق لــه املشــاركة يف معــارض 

مــن قبــل، يرســم باســتخدام أقــالم الحــرب أو األحبــار عموًمــا ويحــب أن يضيــف 

التفاصيــل الدقيقــة ألعاملــه ألنــه يشــعر أن هــذا مــا مييزهــا.

يوسف أرشف سعيد قابيل 

مواليــد 2000، طالــب بالفرقــة األوىل باملعهــد العــايل للفنــون التطبيقيــة - قســم 

الديكــور والعــامرة الداخليــة، شــارك يف عــدة معــارض بالكليــة يف مجــاالت 

ــاض  ــر ري ــب منت ــري للنائ ــرض صغ ــريي، مع ــم التعب ــويئ والرس ــر الض التصوي

.UnitedKingdom





لجنة التحكيم

الفنان/ جورج فكري         رئيًسـا للجنة

الفنان/ طارق الشيخ         عضــو لجنة

الفنانة/ وئام املرصي         عضــو لجنة

الفنان/ أمري اللــيثي         قوميسري عام الصالون 

الفنانة/ مي حـمدي          أمن اللجنة
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