




 أ.د / إيناس عبد الدايــم 
وزيـــر الثـــقافــة

تحـــت رعـــاية





ــا الكتشــاف املواهــب الواعــدة بــني شــباب التشــكيليني، وعــر دوراتــه الســابقة قــدم  ســيظل صالــون الشــباب مصــدًرا مهمـً

عــدًدا كبــرًا مــن املواهــب التــي أصبــح أصحابهــا اليــوم مــن نجــوم الحركــة التشــكيلية املرصيــة .. وتُعــد مناســباته حافــزًا أمــام 

الشــباب إلطــالق العنــان للموهبــة واألفــكار والخيــال، ومتثــل لهــم فرصــة النطالقهــم نحــو النجوميــة، واألمــل الــذي يتعلــق 

بــه النابغــون واملتميــزون منهــم.

وتــأيت انطــالق دورتــه الواحــدة والثالثــني تأكيــًدا عىل حــرص وزارة الثقافــة وقطاع الفنــون التشــكيلية باعتباره مســاهم رئييس 

يف إثــراء الفنــون البرصيــة املرصيــة، وألهميتــه يف تالقــي املواهــب الشــابة وتبــادل الخــرات واألفــكار بينهــا، ونافــذة لهــم 

ليعــروا عــا يــدور بداخلهــم بحــاس شــديد وســـ مناخ تنافــيس فرض نفســه كحدث كبر وهــام محليـًــا وله صــداه خارجيًا.                                                 

                                                                                                

   أ.د/ خـــــالـــد ســـــرور

               رئيس قطاع الفنون التشكيلية 





ــات والتــى تصــدرت  ــى أحاطــت بهــا عــدًدا مــن التحدي ــدورة الت ــك ال ــون الشــباب تل ــدورة 31 مــن صال ــوم ال ــق الي تنطل

ــن عــىل أن الفــن جــزء ال  ــا بإبداعاتهــم وأعالهــم مؤكدي املشــهد املــرصى والعاملــى، ليجــد الشــباب أنفســهم ىف مواجهته

يتجــزأ مــن املجتمــع بــل أن املجتمــع هــو مــا يشــكل هــذا الفــن بصــوره وأشــكاله ، فالفنــان ال ينفصــل عــن واقعــه وعــن 

الظــروف املحيطــة بــه.. بــل متصــل بهــا بشــكل مبــارش ويتأثــر بهــا فتنعكــس ىف أعالــه الفنيــة وتنبعــث مــن ذاتــه نتيجــة 

ــن  ــة م ــا حال ــق بدوره ــى تخل ــة والت ــة الذاتي ــدرات اإلبداعي ــل والق ــا العق ــى يتّحــد ىف خلقه ــة الشــعورية الت ــك الحال لتل

ــاة الفنــان .  ــا معــرًا يعكــس أثــر البيئــة واملجتمــع ىف حي االبتــكار واإلبــداع ليصبــح الناتــج عمــاًل فنيً

ونأمــل أن تخــرج هــذه الــدورة مبــا يليــق ... وإمكانيــات شــباب الفنانــني التــى اعتدناهــا ىف الــدورات الســابقة وأن ينجــح ىف 

تلــك املواجهــة بــل وتطويــع تلــك التحديــات لتصبــح أحــد مصــادر إلهامهــم ىف دورة جديــدة مــن صالــون الشــباب تحمــل 

عنــوان »مــا يهمنــى اآلن« .                                                                                                                                     

   أ / دالــيــــا مـصـطــفى

         رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون





الفنان أ.د/ خــــــالد ســـــرور               رئيس اللجنة 

الفنانة أ.د/ أمــل نصـر                       عضًوا

الفنانة / إيـمــان عـزت                             عضًوا

الفنان / نــاثـــان دوس                             عضًوا

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون األستاذة/ داليا مصطفى 

األستاذ/ محمد إبراهيم توفيق            مدير قرص الفنون

الفنانة/ ســارة شلبـــي                   أمني اللجنة

اللجنــة العلــيا املنظمــة لصــالـون الشباب 31





لجنة فرز واخـتيار وتحكـيم صالـون الشـباب 31

الفنان أ.د/ مـدحـت نـصــــــر                   رئيس اللجنة 

الفنان/ عـــــمـر الفـــيومـــي                     عضًوا

الفنانة د/ إيـمـــان أسـامـــــة                    عضًوا

الفنانة د/ مــــروة زكــــــــريا                    عضًوا  

الفنانة أ.د/ نيـفـــني فرغـــــيل                         عضًوا

الفنانة أ.د/ ســـحــر درغــــام                    عضًوا

الفنان/ عــبد الــله داوسـتايش                    عضًوا

األستاذ/ محـمد إبراهـيم توفـيق                              عضًوا »الفرز واالختيار«   

الفنانة/ ســــــــارة شلبــــــي                أمني اللجنة









أحـمد حمدى عبــد الجـواد 

أحـمدعبد الحميـد الشافعـي
أحــمد مــجـــدي أحــمــد
أحـمــد مـجـدي عبد اللـــه
أحــمد يـرسي عبـد الـقـادر
إســــراء أحـــــمــد أنــــور
إســـراء عـبـد السـالم ريــان
أســمــاء أشــــرف جـــابــر
أسـمـاء جـال عبد الوهـاب
الســيـد عــرفــات الســـيـد
أمـــل مـصــطــفى عـــلــى
آيــة اللـه جــمــيل محـمـد
آيـــة سـيد أحمد سـنـوسـي
آيــة عـبــد الغــني أحــمـد
بـهـاء عـبد الـرحمن خـاطـر
بــهــرة يــاســر عبـد الـلـه
تـســـنـيـم بــدر مــحــمـد 
روان عـبــد الــاله مـحــمـد

روضـــة خـــالــد الـجــندي
ريـــم جمـال عـبد الناصــر
ريهــام مـحــمد قـــاســـم

ســــارة أشــــرف حـجــازي 
ســــــــــــارة إمــــــــــــام
ســــارة أيــمن الطــنطـاوي 
ســـــارة مـحـمد تهــــامـي
ســــايل جــــــال خــــليل

ســـميحة محــــمد تهــامي 
شــــدو مـحــمد الـرخــاوى 
شـــياء مــحـمود أحــــمد
صــــــــالــح العـــــــــنرى
ضــــحى أحـــمـد ســـعيـد
عــــــال فــــــوزي أمــــــني
عمــــرو محـــمد الشـــاذيل
فـاطـــمة رمضـــــان ســـيد
فـــــريـدة وليــــــد قــــلج
ليـــــىل مظــــهر الســـــيد

مــاجي عـاطف الشــاويـش
محــــمد أحـــمد زيـــــادة
محــــمد جــابـر البحـــري
محــــمد مــدحــت السـيد
محــــمود ســـامي قـــابيل
مصــطفى قطــب أحـــــمد
مــصــطفى نبـــوي محــمد
مــينـــا نصـــــيف فـهــمي
نــهــلة رضــا عــبد الحـميد
نـــورهـــــان الــمــليجـــى
هــــاجـر طـــــارق عـــــيل
هـــايـدى مـحــمد حـســن
هـــبة محــــسن الـكتـبــي
هـــدى حـمــدي حـســــن
هــــنـد نبيــــه البـيـــومـي
يــاســـر مـحــمد حـــــافظ



16

ــون  ــوس فن ــد البحــرة 1987، بكالوري موالي
التصويــر 2009، صالــون  جميلــة قســم 
ــار  القطــع الصغــرة متحــف محمــود مخت
2012،  صالــون الشــباب قــرص الفنــون دار 
األوبــرا املرصيــة 2013، معــرض جاعــى 
املعــرض  أرت ســارت 2013،   بجالــرى 
ــى  ــرض جاع ــام DIPLO ،2020 3  مع الع
بقريــة الدبوماســيني بالعاملــني جالــرى تــام 
TAM.GALLERY 2020، معــرض جاعى ىف 

افتتــاح جالــرى تــام بالجونــة البحــر األحمر 
TAM.GALLERY ،2020 2020، معــرض مــا 
 CAIRO،2020 ــرى ىض ــا بجال ــد كورون بع

.  2020 ART FAIR

أحمد حمدى عبد الجواد
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ــون  ــة الفن ــور بكلي ــى دكت ــح الفن ــن الترشي ــوراه ع ــم ، دكت ــرصى القدي ــر امل ــتر ىف التصوي ماجس

ــة جامعــة املنصــورة، لقــب صاحــب  ــون الجميل ــة الفن ــة جامعــة املنصــورة، مــدرس بكلي الجميل

أكــر لوحــة ىف العــامل تحــت قــاع البحــر األحمــر ليدخــل بهــا موســوعة جينيــس لألرقــام 

القياســية و عاشــق للحضــارة الفرعونيــة ، دائــم التجريــب والتجديــد ىف اســتخدام الخامــات 

املختلفــة والتقنيــات التصويريــة، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة، أقــام 

خمســة معــارض شــخصية وســتة عــروض أداء حيــة أمــام الجمهــور،  حاصــل عــىل جوائــز عــدة .

أحــمـد عـبد الحـميد الشافعى
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مواليــد قنــا 1995 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة 

األقــرص، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني، شــارك ىف ملتقــى 

ســيمبوزيوم  يف  مســاعد   ، مبطــروح  الجــداري  التصويــر 

األقــرص الــدويل للتصويــر، ورشــة رســم االسكتشــات لتوثيــق 

تــراث مدينــة القصــر،  معــرض جاعــي مصاحــب ملهرجــان 

جاعــي  معــرض   ،  2019 باألقــرص  األفريقــي  الســينا 

ســيمبوزيوم   ،2020 أجنــده  معــرض   ،2019 بالزمالــك 

جامعــة األقــرص األفريقــي 2020، معــرض جاعــي مصاحــب 

جاعــي  معــرض   ،2020 األفريقــي  الســينا  ملهرجــان 

 .  2020 العــريب  للشــباب  يض  مهرجــان  بالزمالــك2020، 

أحـمد مـجدي أحـمـد
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مجلــس  ورئيــس  مؤســس  عضــو   ،201٦ فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس 

العديــد  شــارك يف  التشــكيليني،  لشــباب  املرصيــة  الجمعيــة  إدارة 

الشــارقة  جائــزة   ،2020،  2019 التفــرغ  منحــة  جائــزة  املعــارض،  مــن 

وخارجهــا. مــرص  داخــل  أفــراد  لــدى  مقتنيــات  لــه   ،)2( إبــداع 

أحمد مجـدى عبدالله
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أحمد يرسى عبد القادر

بكالوريــوس  مواليداإلســكندرية1993، 

 ،2017 تصويــر  قســم  جميلــة  فنــون 

املعــارض  مــن  العديــد  ىف  شــارك 

بأعــال برصيــة ىف  والدوليــة  املحليــة 

، يعتمــد ىف  التصويــر وامليديــا  مجــال 

تجربتــه عــىل ترجمــة بعــض األفــكار 

مــن  ذهنــه  تشــغل  التــي  والــرؤى 

حــني آلخــر ىف مظهــر ارتجــاىل غالبًــا .
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مــن  العديــد  ىف  شــاركت   ،  2014 حلــوان  جامعــة  جميلــة  فنــون  بكالوريــوس 

الجاعيــة. املعــارض 

إسـراء أحــمد أنـــور
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شــعبة  جرافيــك  قســم   ، حلــوان  جامعــة  جميلــة  فنــون  بكالوريــوس 

ــاركت  ــة ، ش ــوم املتحرك ــال الرس ــل ىف مج ــة 2018، تعم ــات مطبوع تصمي

ىف العديــد مــن املعــارض.

إرساء عبد السالم ريان



23

ــون  ــة الفن ــن كلي ــدارى م ــر الج ــتر ىف التصوي ــا 1992، ماجس ــد املني موالي

ــان ىض  ــباب، مهرج ــون الش ــاركت ىف صال ــا 2020، ش ــة املني ــة جامع الجميل

ــاىن عــرش  ــدوىل الث ــث للشــباب العــرىب، ســيمبوزيوم األقــرص ال ــاىن والثال الث

ــة  ــه الثاني ــا ىف دورت ــون برصبي ــيمبوزيومSovljak  للفن ــر 2019، س للتصوي

والعرشيــن  2020، جائــزة التصويــر مــن مؤسســة Okasha Art ىف باريــس . 

أسـمــاء أشـرف جــابـر
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ــة بجامعــة  ــة الفني ــة الرتبي مــدرس مســاعد بكلي

الثــاىن  يض  مهرجــان  ىف  شــاركت  حلــوان، 

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  معــرض  والثالــث 

جاعــى  معــرض  للفنــون،  الجزيــرة  مبركــز 

معــرض  الشــباب،  صالــون  القاهــرة،  بأتيليــه 

جاعــى بقاعــة إبــداع، شــهادة تكريــم ودرع 

الجائــزة   ،2020 الثالــث  املهرجــان  ىف  يض 

التشــجيعية يف التصويــر صالــون الشــباب 30. 

أسامء جامل عبد الوهاب
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السـيد عــرفات السـيد

مواليــد البحــرة 1990،شــارك 
منهــا:  فرديــة  معــارض  يف 
يريــد  الشــعب  معــرض 
القاهــرة،  2011أتيليــه 
درب   ،201٦ ماتيجــي 
القاهــرة، معــارض جاعيــة 
 ٦ يف  شــارك   ،2017
الشــباب  لصالــون  دورات 
ــوما آرت  ــري س بالقاهرة،جال
بعنــوان مجموعــة الصيــف 
ــز  ــال جوائ ــرة، ن 2018 القاه

.201٦-2015-2014-2012
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مواليــد1997، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصويــر جــداري دفعــة 2020، شــاركت 

ىف معــرض الشــباب التشــكيليني، معــرض فنــون جميلــة، معــرض جامعــة بــدر، معــرض 

العرائــس املريونــت بالهناجــر .

أمــل مصــطفى عــىل
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ــر، شــاركت ىف مســابقة فــاروق حســني للفنــون 2019، معــرض أشــيايئ  ــة قســم التصوي بكالوريــوس فنــون جميل

ــري . ــو املســتقبل موشــن ارت جال ــة2019، معــرض فنان ــري مرشبي ــة جال املفضل

آيـة الله جميل محمد
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شــاركت ىف  الجميلــة،  الفنــون  بكليــة  طالبــة 

ــة مــرص  ــداع 2019، معــرض يف مكتب مهرجــان إب

ــة  ــك CIB بكلي ــع لبن ــا  معــرض تاب ــة باملني العام

ــة. ــون الجميل الفن

آية سيد أحمد سنويس
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دبلومــة  القاهــرة 2014،  تجــارة جامعــة  بكالوريــوس  مواليــد  1992، 

الدراســات الحــرة بكليــة فنــون جميلــة جامعــة حلــوان 2014، 2015 ، 

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا :معــرض الدراســات الحــرة 2015، 

صالــون الســاقية لألعــال الصغــره201٦، بينــايل أوســرتاكا للشــباب 2019، 

ــود 2020 . ــض وأس ــون أبي صال

آيـة عبد الغـني أحـمد
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ــان  ــنان 201٦، فن ــم واألس ــة الف ــب وجراح ــوس ط ــد1993، بكالوري موالي

ــة  ــارض الجاعي ــن املع ــدد م ــارك يف ع ــر، ش ــاح الخ ــة صب ــي مبجل صحف

املحليــة والدوليــة، جائــزة الشــارقة الثقافيــة للفنــون 2014 ، جائــزة  

صالــون فنــاين مــرص التشــجيعية 201٦ . 

بهاء عبد الرحمن خاطر
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بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلوان قســم تصويــر جداري، شــاركت يف 

العديــد مــن املعــارض الجاعيــة، قامــت بتنفيــذ العديــد من الــورش الخاصة 

بتعليــم فــن املوزايــك، لهــا مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد داخــل مرص .

بهـرية ياسـر عبـد الله
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ــوس  ــد 1998، بكالوري موالي

تربيــة فنيــة شــعبة التثقيف 

بالفــن ، شــاركت يف معــرض 

شــغل  معــرض   ، تجاعيــد 

بعــض  يف  شــاركت  مــرص 

بكليــة  الخاصــة  املعــارض 

ــة. ــة الفني الرتبي

تســـنيم بـدر محــمد
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مواليــد 1997، بكالوريــوس فنــون جميلــة 

اإلســكندرية،  جامعــة  تصويــر  قســم 

ــة  ــات الفني شــاركت يف عــدد مــن الفعالي

كتــاب  مــرشوع  منهــا  مــرص  داخــل 

ــات ملتقــى  الحــب والســالم ضمــن فعالي

األديــان هنــا نصــيل معــا ســانت كاتريــن 

2018، مــرشوع خيــال الظــل مــع الفنانــة 

برعايــة   valentina merra اإليطاليــة 

معــرض   ،2017 اإلســكندرية  مكتبــة 

مســاحة عــرض يف تــام جالــري 2020.

روان عبـد الـاله بــكــر
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ــا  ــة منه ــة املختلف ــن املعــارض املحلي ــد م ــة جامعــة املنصــورة 2019، شــاركت ىف العدي ــون جميل ــوس فن بكالوري
معــرض  Artists Of The Future  ومعــرض Space ، جائــزة الفنــون التشــكيلية يف مؤمتــر القاهــرة الــدويل الســادس 
لالبتــكار2019،  أوســكار اإلبــداع األفريقــي يف مجــال الرســم والتصويــر 2019، جائــزة إبــداع 7 املنظمــة مــن قبــل 
وزارة الشــباب والرياضــة واملركــز األول عــىل مســتوى الجمهوريــة يف مجــال الرســم والتصويــر2019، جائــزة الرســم 

يف مســابقة نــوار للرســم يف دورتهــا التأسيســية يف جامعــة املنصــورة 2017.

روضـة خـالد الجـندي
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مواليــد القاهــره 1987، بكالوريــوس فنــون جميلــة 2009 قســم التصويــر الجــداري، عضو نقابــه الفنانني التشــكيليني  

شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون الشــباب 19 ، 25 ، 2٦ ، 27 ، 30 ، معــرض برامتــان 2009، معــرض 

خــاص باتيليــه القاهــره 2013 ،2010 ، معــرض يف الهناجــر، معــرض جاعــي مــع نخبــة مــن كبــار الفنانــني  بقاعــة 

The Gallery ، معــرض ىف قاعــة أرت ســارت2015 ، 201٦ ، 2017 ، 2018، معــرض جاعــي مبركــز الجزيــرة2018،  

ــون شــباب ،  ــرة2019، صال ــون مبركــز الجزي املعــرض العــام 2019 ، 2020 ، معــرض مســابقة فــاروق حســني للفن

صالــون يض 2020، شــهادة متيــز، منحــة التفــرغ الفنــي لعــام 201٦ ، 2017 ، 2018 ، 2019 .

ريـم جامل عبد الناصـر
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مواليــد 1990، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة قســم التصميــم الداخــيل واألثــاث ، ماجســتر بكليــة الفنــون التطبيقيــة 

جامعــة حلــوان، مــدرس مســاعد بكليــة فنــون تطبيقيــة جامعــة ٦أكتوبــر، فنانــة ومصممــة ديكــور حــرة، شــاركت 

يف العديــد مــن املعــارض وورش العمــل الجاعيــة عــىل املســتوى املحــيل والــدويل.

ريهــام محـمد قاسـم
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ســارة أشــرف حجازي

حلــوان  جامعــة  جميلــة  فنــون  بكالوريــوس 

قســم التصويــر شــعبة جــداري، انتهــت مــن 

متهيــدي ماجســتر، قدمــت العديــد مــن الــورش 

والكورســات الفنيــة يف أماكــن مختلفــة منــذ 

أن تخرجــت وحتــى اآلن، شــاركت يف العديــد 

مــن املعــارض الجاعيــة منهــم معــرض بيــع 

لوحــات يف الكليــة 2019، معــرض فنــاين الغــد 

ــباب  ــى الش ــة مللتق ــدورة الثاني ــش ال ــىل هام ع

ــوم العاملــي للمــرأة  ــون 2020، الي ــة الفن بأكادميي

يف أكادمييــة الفنــون 2020، صالــون أبيــض وأســود 

يف دورتــه الخامســة.
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ــت  ــة 201٦ ، درس ــة نوعي ــوس تربي بكالوري

التصويــر  قســم   2017 الحــر  القســم  يف 

ــد مــن املعــارض  ــي ، شــاركت يف العدي الزيت

ومســابقات متعــدده منهــا معــرض انطالقــة 

ــرض  ــك 2018 ، املع ــة الزمال ــون جميل يف فن

الــدويل للفنــون والحــرف 2018 ، معــرض 

ــا 2018 ، معــرض  رســائل إىل رومــا يف إيطالي

جيهــان فــوزي 2018 ، املعــرض الــدويل يف 

ديب 2019 ، معــرض شــباب التشــكيليني األول 

لفــن البورتريــه 2019 ، معــرض حلــم األرض 

 عــن االحتبــاس الحــراري  يف بلجيــكا 2020 .

ســـــــارة إمـــــــــام
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فنــون  بكالوريــوس    ،1994 مواليــد 
جميلــة جامعــة حلــوان، شــاركت ىف عــدد 
مــن املعــارض الدوليــة واملحليــة منهــا 
بينــاىل بكــني الــدوىل الثامــن بالصــني، 
ــرض  ــباب 2017 ،2018 ، مع ــون الش صال
ارت تــاون تكريــم مســابقة ىض للشــباب 
الثــاىن،  الــدوىل  دفــني  بينــاىل  العــرىب، 
تكريــم مســابقة فــاروق حســنى، معــرض 
بعنــوان عــدم اتــزان بقاعــة ســفر خــان ، 
ــرا  ــدار األوب ــن مــرص ب معــرض وجــوه م
املرصيــة ، جائــزة مســابقة أطيــاف بــدار 

ــر. ــرا للتصوي األوب

سـارة أمين الطنطاوى
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ــارض  ــن املع ــد م ــاركت بالعدي ــم الزخــرىف، ش ــة، دارســة ماجســتر بقســم التصمي ــة فني ــوس تربي بكالوري

ــون أبيــض وأســود الخامــس. ــون الشــباب الـــ 30 ، صال ــا : صال ــة منه ــة والفردي الجاعي

ســارة محــمد تهـامى
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ســايل جــامل خـــليل

بكالوريــوس   ،198٦ مواليــد 
تربيــة  قســم  نوعيــة  تربيــة 
العديــد  يف  شــاركت  فنيــة، 
ــون  ــا : صال ــن املعــارض منه م
صالــون   ،2010 الشــباب 
فنــاين  ملتقــى   ،2020 الدلتــا 
بنــي ســويف 2019، معــرض 
للشــئون  رســائل  جمعيــة 
العديــد   ،2009 الخارجيــة 
والجوائــز  املشــاركات  مــن 
الجامعــات  مســتوى  عــىل 

الثقافــة. ووزارة 
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ــة ، شــاركت  ــة فني ــة تربي ــر بكلي ــد 1992، مــدرس مســاعد بقســم الرســم والتصوي موالي

ــون  ــدورة 25 :  30 ، صال ــون الشــباب ال ــة منهــا : صال ــد مــن املعــارض الجاعي ىف العدي

ــالث،  ــه الث ــريب بدورات ــباب الع ــان يض للش ــدورة 3 : 5 ، مهرج ــن ال ــدويل م ــوب ال الجن

ســمبوزيوم شيرتاشــاال الــدويل الهنــد، جائــزة عايــدة عبدالكريــم جمعيــة محبــي الفنــون 

ــون  ــرى لصال ــزة الك ــدويل ، الجائ ــرص ال ــمبوزيوم األق ــاركة يف س ــزة املش ــة، جائ الجميل

ــة. ــث باســم الجامعــة الريطاني ــوب الثال الجن

سـميحة محمد تـهامي
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ــرض  ــا  مع ــة منه ــارض الجاعي ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــة 2018 ، ش ــون جميل ــوس فن ــد 199٦، بكالوري موالي

جاعــى يف مرشبيــة جالــري أشــيايئ املفضلــة )5(، مهرجــان يض للشــباب يف جالــري يض ، صالــون أبيــض و أســود 

يف مركــز الجزيــرة للفنــون ، جائــزة الفنــون مــن مؤسســة فــاروق حســني يف معــرض الجزيــرة وحصــويل عــىل شــهادة 

امتيــاز يف التصويــر  صالــون الشــباب )29(، فعاليــات روزنامــة التابعــة ملــدرار للفنــون الحديثــة وكان نتاجهــا معــرض 

جاعــي، معــارض للطلبــة يف كليــة الفنــون الجميلــة . 

شـدو مـحمد الرخـاوي
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ــة،   ــررة صحفي ــكيلية ومح ــة تش ــد 1989، فنان موالي
ــة  ــورش الجاعي شــاركت يف عــدد مــن املعــارض وال
أبيــض  الرســم  الدوليــة واملحليــة منهــا: صالــون 
معــرض   ،2010 للفنــون  الجزيــرة  مبركــز  وأســود 
منحــة مراســم ســيوة  متحــف محمــود مختــار 
لإلبــداع  الدولــة  جائــزة  أعضــاء  معــرض   ،2012
باألكادمييــة املرصيــة  رومــا 2014، صالــون الجنــوب 
ــرى  2017، ورشــة حــوارات الوجــوه واألماكــن بجال
 2020 العــريب  للشــباب  ىض  مهرجــان  ىض2019، 
جائــزة الدولــة لالبــداع يف مجــال النقــد الفنــى 
2014،  لهــا العديــد مــن املقــاالت النقديــة تــم 

نرشهــا يف عــدد مــن املجــالت املرصيــة.

شـيامء محـمود أحـمد
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بجاعــة  عضــو   ، فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس 

ــة  ــة الفني ــد بقســم الرتبي اللقطــة الواحــدة، معي

كليــة الرتبيــة جامعــة األزهــر، شــارك ىف  العديــد 

ــون  ــا معــرض صال ــة  منه ــارض الجاعي ــن املع م

الشــباب الـــ 25 ، 28 ، 29  ، جائــزة اقتنــاء البنــك 

التجــارى الــدوىلCIB   ىف مجــال الرســم 2015  .

صـــــالـح العـــــنربى
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تطبيقيــة  فنــون  بكالوريــوس   ،1994 مواليــد 

يف  شــاركت   ، الزخرفــة  قســم  حلــوان  جامعــة 

منهــا  ســابًقا  الفنيــة  املعــارض  مــن  العديــد 

. وأســود  أبيــض  صالــون  الشــباب،  صالــون 

ضـحى أحــمد ســعيد
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بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة جامعــة حلــوان قســم الزخرفــة 201٦ ، أنهــت متهيــدي ماجســتر 2018، معيــدة يف 

كليــة الفنــون التطبيقيــة بجامعــة بــدر، شــاركت يف معــرض فــن األرض  بقــرص األمــر طــاز 2013، صالــون الشــباب 

الــدوره 30 لـــــ 2019 ، بــدأت حياتهــا العمليــة يف مجــال امليديــا و الجرافيكــس واهتمــت بالجانــب الفنــي منهــم .

عـــال فــــوزي أمـــني
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بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصويــر شــعبه جــداري 2017، 

تحضــر درجــه املاجســتر ، معيــد بكليــة فنــون جميلــة ، شــاركت 

يف العديــد مــن املعــارض واملســابقات يف الجامعــة منهــا مســابقة 

إبــداع ، املعــارض الخارجيــة يف جمعيــة محبــي الفنــون وغرهــا .

عـمرو محـمد الشـاذيل
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الجرافيــك   قســم  جميلــة   فنــون   بكالوريــوس 
، معرضــني فرديــني هــا  املنيــا 2009  جامعــة 
 Galerías de Arte Margui  معــرض فــردى بقاعــة
ــبانيا   2017،  ــا أس López y ArteAdiscar’s ىف ماالج

إيزيــس  بقاعــه  فــردى »كــرس منـــ«  معــرض 
مبتحــف محمــود مختــار ىف 2019، معــرض فــردى 
ــردي   ــرض ف ــر 2020 ،  مع ــا فراي ــن بريطالي أونالي
جالــري  أرت  ســاح  قاعــة  يف  جــوي  توقيــت 
2020 ،  شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض املحليــة 
ــا،   ــبانيا، مالط ــا، أس ــد، إيطالي ــا الهن ــة منه والدولي
جــدة، أرمنيــا ، بانكــوك  ، فرنســا  ، الجزائــر ، 

املغــرب ، تونــس ، لبنــان ، رشم الشــيخ .

فاطـمة رمضـان سـيد
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جامعــة  التطبيقيــة  الفنــون  بكليــة  طالبــة 

حلــوان  شــاركت يف معــرض الفــن التشــكييل 

ــز األول  ــىل املرك ــت ع ــاط وحصل ــة دمي لجامع

2019، معــرض الفنــون بجامعــة بــدر 2019 ، 

ــوان ،  ــة حل ــكيلية بجامع ــون التش ــرض الفن مع

ــة بســاقية مــي  ــذ جداري ــا شــاركت يف تنفي ك

الجيــزة 2018 ، التجميــل الجــداري لطريــق نقــل 

املوميــاوات امللكيــة 2020.

فــــريدة ولــيد قــلج
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بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ، مصمــم جرافيك 

يف دعايــة وإعــالن ، شــاركت يف عــدة معــارض منهــا معــرض 

ــد  ــة الشــهيد أحم ــي قاع ــه القاهــرة ، معــرض جاع أتيلي

بســيوين ، صالــون الشــباب الــدورة 30.

 ليــىل مظــهر الســيد
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ــكيل  ــة  ىف التش ــة ، دبلوم ــة فني ــوس تربي بكالوري
ــكيليني ،  ــني التش ــة الفنان ــو ىف نقاب ــم ، عض املجس
شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض منهــا، إبداعــات 
ــرا  2017،  ــر باألوب ــة الهناج ــة بقاع ــرأة املرصي امل
الفنــون  بقــرص   30،  29  ،28 الشــباب  صالــون 
ــرا 2017-2018-2019،أطيــاف 1 ،2 بالقاعــة  باألوب
املســتديرة باألوبــرا 2017 ، 2018،معــرض الطالئــع 
58 بجمعيــة الفنــون الجميلــة بجــاردن ســيتى  
2018 ،  معــرض ومضــة إبــداع بقاعــة الهناجــر 
باألوبــرا 2018 ،  معــرض فــردى »إحنــا بتــوع 
جائــزة   ،  201٦ الصــاوى  بســاقية  األتوبيــس« 
ــون  ــى الفن ــة محب ــة فاطمــة رفعــت بحمعي الفنان
ــا.  ــرصو خارجه ــات مب ــدة مقتني ــة2018 ،ع الجميل

ماجى عاطف الشاويش
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مواليــد 1992 ، معيــد بكلية 

الرتبيــة الفنيــة قســم الرســم 

ــباب  ــون الش ــارك يف صال ش

29 ، 30 لـــــــ2018 ، 2019 

وتصميــم  عــىل  اإلرشاف 

وتنفيــذ الجداريــات للقوات 

املســلحة ، الفــوز بجائــزة 

الســفارة الرصبيــة ملــدة 4 

ســنوات متتاليــة مــن 2013 

بجائــزة  الفــوز    ،  2017  :

مهرجــان ىض 2020 .

مـحـمد أحـمد زيــادة
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جامعــة  التصويــر  قســم  الجميلــة   الفنــون  بكليــة  معيــد 

ــباب  ــون الش ــا صال ــارض منه ــض املع ــارك يف بع ــكندرية ش اإلس

بقــرص الفنــون 2015 ، معــرض الرتاســينا 2015، صالــون العــرض 

األول مبتحــف ســعد زغلــول بالقاهــرة 201٦ ، مســابقة الشــباب 

مبركــز الحريــة لإلبــداع 2017,2015 ، صالــون الجنــوب باألقــرص 

2017 ، معــرض احتفاليــة األخويــن وانــيل مبتحــف محمــود 

ســعيد باإلســكندرية 2018 ،  معــرض مصــورون مــن اإلســكندرية 

بأتيليــه اإلســكندرية 2018 ، صالــون أتيليــه اإلســكندرية الثالــث 

عــرش للشــباب 2018 ، معــرض مراكــب الرلــس بقاعــة أزاد 

بالزمالــك 2019، 2020.

محـمد جـابر البحـريي
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ــة، شــارك يف  ــوم الرتبي ــة قســم عل ــة الفني ــة الرتبي ــد بكلي ــب ماجســتر ، معي ــة 2019 طال ــة فني ــوس تربي بكالوري

العديــد مــن املعــارض الفنيــة منهــا، يض لدورتــه الثالثــة ، صالــون الشــباب لدورتــه الثالثــني ، صالــون الدلتــا الثالــث، 

مهرجــان رصبيــا 2017 ، العديــد مــن املعــارض الفنيــة يف مجــاالت فنيــة متنوعــة .

مـحمد مـدحت السيـد
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شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة منهــا 

معــرض فنــاين طنطــا ، معــرض حالــة مبتحــف 

أحمــد شــوقي بالجيــزة ، معــرض لغــة الجســد 

معــرض   ، بالجيــزة  شــوقي  أحمــد  مبتحــف 

 ، بالجيــزة  وجــوه 1,2 مبتحــف أحمــد شــوقي 

ــاص  ــرض خ ــه 29 ، مع ــباب يف دورت ــون الش صال

ــا  ــة، معــرض ومســابقة رصبي ــة الفني ــة الرتبي بكلي

وحصولــه عــىل املركــز الثالــث واقتنــاء العمــل مــن 

ــة 2  ــان الغربي ــرض فن ــا ، مع ــفارة رصبي ــل س قب

بقــرص ثقافــة طنطــا ، العديــد مــن الــورش الفنيــة 

التفاعليــة كليــة الرتبيــة الفنيــة وخارجهــا.

مـحمود سـامي قـابيل
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بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة ،  شــارك يف صالــون الشــباب الــدورة 29 ،30 ، صالــون مــرص الــدويل 

بالغردقــة ،  مهرجــان إبــداع املوســم الســادس معــرض أجنــدة الــدورة الـــ 1٦  باإلســكندرية ، لديه 

مقتنيــات مبــرص والخــارج.

مصطفى قـطب أحـمد
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بكالوريــوس تربيــة فنيــة بقســم الرســم بالقاهــرة ، عضــو يف جمعيــة الفنانــني التشــكيليني ، شــارك يف العديــد مــن 
املعــارض منهــا ،  Egyptintlartfair 2020 ، مؤسســة فــاروق حســني للثقافــة والفنــون 2020 ، صالــون الشــباب 27 
، 28 ، 29 ، مهرجــان dai 2017 ، مركــز الجزيــرة للفنــون أســود وأبيــض 2014 ، مهرجــان رصبيــا ، تشــيليس الــدويل 
للفنــون الجميلــة 201٦ ،  لديــه العديــد مــن اللوحــات التــي تــم اقتناؤهــا مــن قبــل املتاحــف وجامعــي األعــال 

الفنيــة وأهمهــا  ، اقتنــاء متحــف الفــن الحديــث بــدار األوبــرا عملــه الفنــي 2014.

مصطفى نبـوي محمـد
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شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا : معــرض بجمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة ، مســابقة إبــداع للشــباب العــرىب 

ــداع  ــابقة إب ــرىب مس ـــ الع ــا ىف الخ ــة املني ــتوى جامع ــىل مس ــث ع ــز الثال ــباب املرك ــون الش ــدة دورات صال ، ع

للشــباب العــرىب ، ورش عديــدة بالكليــة ومنهــا ورشــة للوفــد األملــاىن،  لــه مقتنيــات لــدى الفنــان األســتاذ الدكتــور 

أحمــد نــوار ،  الفنــان مدحــت صالــح مكتبــة اإلســكندرية ، رجــل األعــال نجيــب ســاويرس ، مقتنيــات داخــل مــرص 

وخارجهــا يف دىب وفرنســا.

مـــينا نصــيف فهمـى
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ــد  ــا العدي ــك ، له ــم جرافي ــا قس ــة املني ــون جميل ــوس فن بكالوري
ــة منهــا معــرض عكــس عــكاس  ــة و الجاعي مــن املعــارض الفردي
بقاعــة الفــن مبتحــف محمــود مختــار ، صالــون الشــباب يف دورات 
ــكاس  ــرض انع ــع ، مع ــن والتاس ــعيد الثام ــايل بورس ــدة،  بين عدي
بقاعــة األيــام متحــف طــه حســني ، معــرض أبيــض وأســود مبركــز 
اإلبــداع باإلســكندرية ، املهرجــان الجرافيتــي الثــاىن والثالــث مبركــز 
ــد  ــكندرية ، العدي ــة اإلس ــده مبكتب ــرض أجن ــار ، مع ــود مخت محم
مــن الجوائــز منهــا الجائــزة التشــجيعية يف املعــرض الخــاص األول 
يف دورتــه ، جائــزة مؤسســة أراك للفنــون بجمعيــة محبــي الفنــون، 
الفــن  املــرأة يف  إبداعــات  الجرافيــك األوىل مبهرجــان  جائــزة  
التشــكييل مبركــز الهناجــر، جائــزة مقتنيــات صالــون الشــباب 23  ، 

ــون الشــباب 29. ــر صال ــزة مبجــال التصوي جائ

نهلة رضا عبد الحـميد
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ــة  ــة فني ــوس تربي ــرة 1995، بكالوري ــد القاه موالي
2017 ، معيــدة بكليــة الرتبيــة الفنيــة قســم الرســم 
  ، التشــكيليني  الفنانــني  نقابــة  والتصويــر، عضــو 
ــاون  ــا  معــرض التع ــارض منه ــدة مع شــاركت يف ع
املــرصي الــرصيب املشــرتك بكليــة الرتبيــة الفنيــة 
ــات  ــة وجالي ــرض الطبيع 2015، 201٦ ،2017، مع
ــون  ــيوين 201٦، صال ــهيد بس ــة الش ــكيل بقاع التش
معــرض   ،2018 جاليليــو  بقاعــة  األول  املائيــات 
ــر  ــم الرســم والتصوي ــس بقس ــة التدري ــاء هيئ أعض
ــون يض الثالــث للشــباب  ــداع 2019، صال بقاعــة إب
2020، صالــون أبيــض وأســود 2020،   لهــا مقتنيــات 

ــوان. ــة حل ــراد وجامع ــض األف ــدى بع ل

نورهـــــان املليــــجى
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بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان قســم تصويــر 

، شــاركت  الفــن  تاريــخ  العليــا قســم  بالدراســات  طالبــة 

ــرض  ــباب ، مع ــون الش ــا :صال ــارض منه ــن املع ــد م يف العدي

جاعــي بقاعــة بيــت الفــن ، معــرض الرتاســينا األول للشــباب 

العــام  املعــرض   ، زغلــول  ســعد  بقاعــة  جاعــي  معــرض 

ــداع  ــابقة إب ــارقة مس ــزة الش ــرض جائ ــوان ، مع ــة حل لجامع

بــوزارة الشــباب ، املعــرض العــام لجامعــة حلــوان ، معــرض يف 

املالهــي  بقــرص األمــر طــاز، معــرض كالكيــت بقاعــة عــرض 

ــة . ــون الجميل ــه الفن كلي

هــاجر طـــارق عــيل
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بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك شــعبة التصميــم املطبــوع ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة 

مــع جاعــة اللقطــة الواحــدة ،  مقعــد رضــوان 2017 ، حيطــان 2018 ،  أنوبيــس  2018 ،  خيــال املاتــة ،  2019،  

مهرجــان يض للشــباب العــريب 2018، معــرض تــرايث التابــع  للجهــاز القومــي للتنســيق الحضــاري 2019، صالــون 

الشــباب بقــرص الفنــون 2020 ، مهرجــان يض للشــباب العــريب 2020 ، املركــز الثــاين عــىل مســتوى الجامعــات يف 

مجــال التصويــر الفوتوغــرايف مبســابقة إبــداع )7( التابعــة لــوزارة الشــباب والرياضــة 2019.

هـايدي محـمد حسـن
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قســم  نوعيــة  تربيــة  بكالوريــوس 

الرتبيــة الفنيــة ، طالبــة دراســات عليــا 

ــدة  ــاركت يف ع ــر ، ش ــص تصوي تخص

معــارض وفعاليــات فنية منهــا صالون 

أبيــض وأســود ، مهتمــة بالبحــث عــن 

ــف  ــرتاث مبختل ــة اإلنســانية وال الهوي

الدمــج  ومحاولــة  وأنواعــه  صــوره 

ــات املختلفــة . والتعــرف عــىل الثقاف

هـبة محســن الكـتبى
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بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصويــر شــعبة تصويــر 2018 ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا :معــرض 

متفوقــي مــادة التصميــات يف كليــة الفنــون الجميلــة 201٦ ، معــرض الربيــع يف كليــة الفنــون الجميلــة 2018 ، 

معــرض العــرض األول لعــرض مشــاريع التخــرج بجالــري بيكاســو ايســت 2018 ، شــاركت بعــدة أعــال يف جالــري 

ــة  ــع بكلي ــا يف معــرض الربي ــاء عــدة أعــال له ــض وأســود 2020 ، اقتن ــون أبي ــري خــان املغــريب ، صال ازاد ، جال

الفنــون الجميلــة 2018 .

هــدى حـمدي حسـن
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الرتبيــة  كليــة  تربيــة فنيــة  بكالوريــوس 

النوعيــة جامعــة املنصــورة ، التحقــت بالقســم 

الحــر فنــون جميلــة الزمالــك 2019، شــاركت 

ــا  ــة منه ــارض الجاعي ــن املع ــة م يف مجموع

املنصــورة  متحــف  يف  الجاعــي  املعــرض 

ــة 22، 2019  ــون الدقهلي القومــي 2017 ، صال

أبيــض  صالــون   ،  2020 الناعمــة  األيــدي 

. وأســود 2020 

هــند نبيــه البيــومي
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ياسـر محـمد حـافــظ

بكالوريوس طب األسنان، التحق بعدها بالدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة، اآلن ميارس الفن بشكل حر.







70



71

أحمـــد عـمـاد الـدين مـخــتار

أســـــامء مـحــــمود رمـضـــان

آالء مــنصـــــور عـبد الــــجواد

دعـــاء عبد الـواحد إسـمـاعـيل

رحــــــمـة كــــــرم أبـــو زيــد

روزان أشــــــــــرف عــــــدوان

ريــــــــــم وائــــــل ســـــيــد

ســـــلطـان أحــــمـد أحــــمـد

ســـــمـيـة مـحـــمـد عـــــــيد

شـــريـف عبــد املنعـم ســكـر

صـــــــــالـح الـــعــــــــنبــرى

مـحـــمد جــــامل إســـامعـيـل

مـــصــطـفى طــــــه مـحـــمد

مـــلـك أحـــــمـد إبـــراهــــيم

نـــورهــــــان خــــورشــــــيــد

مشــاق  الـســـــــيد  هــــــدى 

هـــــــدير جــــمـــال أحــــمد

يــــاســـمني حـــســني حســني
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مواليــد 1994 ، يعمــل يف مجــال التصوير املعــاري والتصميم 

الداخــيل، يحــاول الدمــج بــني مجــاالت التصميــم التــي يعمــل 

بهــا مــع الرســم يف لوحــات تشــكيلية تجريــدي ورمزي0

أحمد عامد الدين مختار
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مواليد1990،ماجســتر أشــغال 
معــادن ، شــاركت يف العديــد 
منهــا صالــون  املعــارض  مــن 
الشــباب 2٦ ، 27 ، 29 ، 30 ، 
مهرجــان   ، الســاقية  صالــون 
الثــاين  العــرب  الشــباب  يض 
والثالــث، مهرجــان فــن الحــيل 
األول  املركــز  الرابــع، جائــزة 
مســابقة نهــر البحــر، مهرجــان 
الثالثــة  الــدورة  الحــيل  فــن 
الجنــوب  صالــون  جائــزة 

0 الخامــس  الــدويل 

أسـامء محـمود رمضـان
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مواليــد 1997 ، طالبــة بالفرقــة الرابعة -كليــة فنــون جميلــة قســم تصويــر زيتــي ، شــاركت يف معــرض الكليــة 

2018 ، صالــون الشــباب 29 ، معــرض جاعــي نــادًرا مــا نكــون هنــا وهنــاك يف الوقــت ذاتــه 0

آالء منصور عبد الجواد
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ــرج  ــع ومخ ــام ومراج ــرر رس ــد 1989 ، مح موالي

فنــي بــدار املعــارف مجلــة أكتوبــر، عضــو نقابــة 

الصحفيــني ونقابــة الفنانــني التشــكيليني، أخــر 

ــع 2015 ،  ــرض الطالئ ــى: مع ــة ه ــاركات فني مش

الجائــزة الكــرى مبعــرض الطالئــع 2015، الجائــزة 

التشــجيعية يف صالــون الشــباب 2٦، جائــزة الرســم 

ــان ىض  ــزة مهرج ــون، جائ ــباب الثالث ــون الش صال

للشــباب العــرىب ، لديهــا مقتنيــات لــدى جمعيــات 

ــا.   ــا وعامليً ــراد محليً ــة واألف وقاعــات فني

دعاء عبد الواحد إسامعيل
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ــة  ــة الرتبي ــة بكلي ــد 1998، طالب موالي

الفنيــة بالزمالــك، لهــا عدة مشــاركات 

داخليــة يف الكليــة بقاعــة الشــهيد 

ــون  ــاركت يف صال ــيوين، ش ــد بس أحم

أبيــض  صالــون  الثالثــني،  الشــباب 

ــع . ــود الراب وأس

رحــمة كــرم أبــوزيد
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مواليــد 1997 ، بكالوريــوس تربيــة 

فنيــة 2019 ، شــاركت يف العديــد مــن 

ــون  ــا  صال ــة ومنه ــارض الجاعي املع

صالــون   ، الـــ30  الــدورة  الشــباب 

أبيــض وأســود ، مهرجــان فــن الحــيل 

إعــادة  معــرض   ، الرابعــة  الــدورة 

صياغــة 1 ، 2 مبركــز الجزيــرة للفنــون 

، معــرض وجــوه ونغــات يف قاعــة 

معــارض  بســيوين،  أحمــد  الشــهيد 

 . الفنيــة   الرتبيــة  لكليــة  تابعــة 

روزان أشـرف عـدوان
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مواليــد 199٦، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة قســم زخرفــة 2019 ، شــاركت يف معــرض إعــادة خلــق2019 للفنــون 

ــش  .  ــراد دروي ــور م ــل ورش الدكت ــة مث ــدة ورش فني ــت ع ــون ، أقام ــات يف الفن ــر الخام ــادة تدوي ــارصة إلع  املع

ريــــم وائـــل ســـيد
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مواليــد 1989 ، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة فنيــة ، شــارك يف معــرض فــردي بأتيليــه القاهــرة ، معــرض جاعــي بــارت 

كورنــر ، أرت الرنــج ، صالــون الشــباب  23، 27 ، 28، 29 ، 30 ،  األعــال الفنيــة الصغــرة  2012،  معــرض الطالئــع، 

جائــزة منحــة التفــرغ لعــام 2015،  201٦، 2017، 2018، جائــزة لجنــة التحكيــم ىف معــرض الطالئــع  54، جائــزة 

التشــجيعية ىف صالــون أقاليــم وســـ الصعيــد .

سـلطان أحـمد أحـمد
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مواليــد 1994 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلوان 201٦ ، شــاركت بالعديد من املعــارض الجاعية منها معرض 

الكوميكــس يف مــرشوع التحريــر الونــج جوتــه، معــرض الكاريكاتر يف املجلس األعــىل للثقافــة  2015، معرض بعنوان 

ألــوان الســا الســبعة املقــام يف مركــز التعليــم املــدين، مهرجــان الحــيل الــدورة الثالثــة 201٦، امللتقى املــرصي للحيل 

الرتاثيــة واملعــارصة 2017 ، معــرض فــن تشــكييل تبــع املجلــس األعــىل للثقافــة 201٦ ، صالــون أبيــض أســود2020.

ســمية محـــمد عــيد
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ــة  ــدرس بكلي ــد 1987 ، م موالي

جامعــة  التطبيقيــة  الفنــون 

دميــاط قســم الزخرفــة، شــارك 

يف فعاليــات صالــون الشــباب 

ــس  ــن، الخام ــادي والعرشي الح

والعرشيــن، الثالثــني، الواحــد 

الفنيــة  املعــارض  والثالثــني، 

الجاعيــة يف جامعــة دميــاط 

وكليــة الفنــون التطبيقيــة .

رشيف عبد املنعم سكر
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بكالوريــوس   ،1989 مواليــد 

تربيــة فنيــة ، عضــو بجاعــة 

اللقطة الواحدة ، معـــيد بقســم 

الرتبيــة الفنيــة الرتبيــة جـــامعة 

ــن  ــد م ــارك يف العدي ــر، ش األزه

ــارك يف  ــاعية، ش ــارض الجـ املع

ــباب  ــون الش ــرض صال مع

جائــزة  نــال   ،  29  ،  28  ،  25

ــدوىل ــارى ال ــك التج ــاء البن اقتن

ــم2015 .  ــال الرس CIB   يف مج

صـــــالح العــــنبــرى
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مواليــد 1993 ، معيــد بقســم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة باألقــرص، شــارك بالعديــد مــن املعــارض الداخليــة 

بكليــة الفنــون الجميلــة ، صالــون الجنــوب الــدويل ، ورشــة التصويــر يف ملتقــى التصويــر الــدويل باألقــرص 2015 

، 201٦ ، جائــزة الفنــان زكريــا الخنــاين يف مجــال الرســم مبعــرض الطالئــع الــدورة الـــ 54 بجمعيــة محبــي الفنــون 

الجميلــة 2013، جائــزة صالــون الجنــوب الــدويل يف مجــال الفيديــو أرت الــدورة الرابعــة، لديــه مقتنيــات البنــك 

التجــاري الــدويل CIB، وزارة الثقافــة ملتقــى التصويــر الــدويل باألقصـــر ، كليــة الفنــون الجميلــة باألقصـــر 0

محمد جامل إسـامعيل
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يف  شــارك   ،  2019 جميلــة  فنــون  بكالوريــوس   ،1999 املنيــا  مواليــد 

بجالــري   BLOOM جاعــي  معــرض   ،2020 وأســود  أبيــض  معــرض 

ســفرخان2020،  معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2020 ، صالــون 

معــرض   ،  2019 اإلســكندرية  مبكتبــة  أجنــدة  معــرض   ،  30 الشــباب 

صالــون الشــباب 29 ، بينــايل طوكيــو الــدويل للحفــر القطــع الصغــرة 

إســكندرية  أتيليــه  بصالــون  الحفــر  مجــال  يف  األوىل  الجائــزة   ،  2018

2017 ، املركــز األول بامللتقــى الفنــي أســبوع شــباب الجامعــات 2019.

مصـطفى طـه محــمد
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بكالوريــوس تجــارة انجلیــزى قســم تســويق بجامعــة اإلســكندریة ، شــاركت يف 

معــرض مبتحــف محمــود ســعید باإلســكندریة ،  معــرض خــاص عــىل مواقــع 

التواصــل االجتاعــي .

مـلك أحمد إبراهــيم
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مصــورة مرصيــة ، مواليــد الجيــزة 1990، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة قســم الزخرفــة 2019 ، شــاركت مبعرضــني 

جاعيــني وتقــوم باســتخدام عــدة وســائـ ىف رســومها مثــل األلــوان الزيتيــة، إكريليــك، األحبــار واأللــوان املائيــة.

نورهـــان خــورشـــيد
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ــة  ــاعد بكلي ــدرس مس ــة، م ــات الزخرفي ــتر يف التصمي ــكندرية ، ماجس ــة اإلس ــة جامع ــة نوعي ــوس تربي بكالوري

الرتبيــة النوعيــة جامعــة دمنهــور ، عضــو بأتيليــه اإلســكندرية ، شــاركت بالعديــد مــن املعــارض وامللتقيــات املحليــة 

ــون التشــكيلية مبلتقــى  ــون الشــباب 30 لــــ 2019 ، املعــرض العــام 41، منســق معــرض الفن ــا صال ــة منه والدولي

دمنهــور الثــاين للفنــون تحــت رعايــة وزارة الثقافــة، املســؤول عــن الــورش الفنيــة مبتحــف رشــيد الوطنــي .

هــدى الســيد مشـاق
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مواليــد 199٦، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2019 ، معيــدة بقســم التصميــم الجرافيــي والوســائـ املتعــددة بكليــة 
الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان،  شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا مهرجــان يض للشــباب العــريب 
الــدورة الثالثــة، صالــون أبيــض وأســود 4، 5، معــرض صنــع يف مــرص تابــع وزارة اآلثــار معــرض فنــاين الغــد  بأكادميية 

الفنــون 2019 ، نالــت جائــزة مبهرجــان ضـــي 3.

هــدير جــامل أحـمد
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ــد مــن املعــارض  ــوان ، شــاركت بالعدي ــة جامعــة حل ــة الفني ــة الرتبي ــوراه كلي ــة دكت ــة مبرحل ــد 1989،  باحث موالي
ــون الشــباب مــن  ــون 2017،  صال ــرة للفن ــز الجزي ــا معــرض أبيــض وأســود مبرك ــة منه ــة والدولي ــة املحلي الجامعي
2013 : 2018 ، جائــزة الفنــان صــالح طاهــر معــرض الطالئــع  2019 ، جوائــز الصالــون ملجــال التجهيــز يف الفــراغ يف 
دورتــه 23، 29 ،  تهتــم الفنانــة بالفنــون القامئــة عــي الهندســة الطبيــة الحيويــة ألجهــزة التصويــر الطبــي للجســم 

البــري وتطبيقاتهــا بالفنــون اإللكرتونيــة والتفاعليــة.

ياسمني حسني حسني
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أحــمـد محـــمـد عبدالله 

بـيتــــــر لـبـــان اســــاف

تـقــــــــــى عـيســــــــى

جـــورج ســامـح صــبحـي

حـســــام خـــالد ســـعــد

حـسام مـصطفى رمضـان

ســــارة مـاهـــر قـاســــم

ســـحاب مـحــمد أشــرف

شيامء رجب عبد الرؤوف

عبد الـــرحمن خـالد فـرج

عـبد الـــله كــــارم فـــرج

عـــمـــر عــاطف صــديق

كريم مـــجدي عبد املنعم

مازن شـهاب الدين زين الدين 

مـحــمـــد ســعـــيد املـنــــي

مـحــمـــود مـحــمـــد ســــامل

مـــروة مـجـــدي عـبـــد الغني

مـنــــة الله ســيــــد حــامــــد

مـنــــى عــمـــر مـصــطـفـــى 

مـيســـون مـصـطـــفى الزربــة

نــرمـيـــن أحـمــــد حـــمــــاد

نـــور الـدين إبـــراهيم عباس

وائـــــــل كـــــــارم فــــــــرج

ــع ــن جــــــــامـــ يـاســـميــ

يــوســــتـينـــا فــهــــــمـــي
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أحـــمد محــمد عــبد اللـــه

بـيـــتـر لــــبـان اســــــــاف

تـــــــقــــى عــــــيـــســـى

جـــــورج سـامــح صبــــحي

حــــسـام خــــــالـد ســعــد

حـــــسام مصطـــفى رمضان

ســــــارة مـــاهــر قـــاســم

ســـحــاب مـحـمـد أشـــرف

شــيــامء رجــب  عــبـد الـرؤوف

عــبـد الـرحـمـن خـالد فـرج

عــبــد اللــه كــــارم فــــرج

عـــمـــر عـــاطــف صـديـق

كـــريـم مــجـدي عـبـد املـنـعم

مازن شهاب الدين زين الدين

مـحـمــد ســعـيـد الـمنـسـى

مـحــمـود مــحــمــد سـالــم

مـروة مـجــدي عـبـد الـغنـي

مــنـــة اللــه سـيـد حــامــد

مــنــى عــمــر مــصــطـفـى 

ميـســون مـصـطـفـى الـزربة

نــرمــيـــن أحــمــد حــمــاد

نــور الـديـن إبـراهـيم عباس

وائــــــــل كــــــارم فـــــرج

يــــاســمـــيــن جــــامـــــع

يـــوســـتــيـنـــا فــهــمــــي
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مواليــد 1994 ، معيــد بكليــة الرتبيــة الفنيــة قســم التعبــر املجســم شــارك 

 ، 2017 ubuntu طبقــات مــن األخــر يف  layers of green  يف معــرض

صالــون الشــباب 30 لــــ 2019 ، أدم حنــني الــدورة الرابعــة 2020.

أحـمد محـمد عبدالله
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ــن  ــن والعري ــون الشــباب الثام ــا صال ــارض منه ــن املع ــد م ــة ، شــارك يف العدي ــة فني ــوس تربي بكالوري

ــزة  ــدورة الرابعــة، جائ يف مجــال النحــت، مهرجــان يض للشــباب العــريب الثالــث ، مســابقة أدم حنــني ال

الشــهيد أحمــد بســيوين يف صالــون الشــباب الثامــن والعريــن، لديــه مقتنيــات داخــل مــر وخارجهــا.                       

 بـــيـــرت لــبـــان إســــاف
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مواليــد 1998 ، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة قســم الزخرفــة جامعــة حلــوان ، درســت الفنــون الجميلــة 
 ، إراســموس  مــن  منحــة  طريــق  عــن  املتحــدة  املمكلــة  يف  بواليــز  مرتوبوليتــان  كارديــف  جامعــة  يف 
ملحمــد  مــوازي  عقــل  يف  وتوهــان  تحنيطيــة  أحــالم  املســابقات،  و  املعــارض  مــن  العديــد  يف  شــاركت 
التــاون  جالــري  يف  يــوم  ورشــة  معــرض  الســعودية،  اإلمــارات،   ، مــر  يف  عرضــوا  وقــد  منيصــر 
شــوقي. أحمــد  مبتحــف  الحلــم  معــرض   ، املعــارص  للفــن  مــدرار  جالــري  مــع   7 روزنامــة  هــاوس، 

تـقــــــــى عيســــــى
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مواليــد 1991 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم النحــت جامعــة املنيــا 

ــة التشــكيليني،  ــوزارة الثقافــة، عضــو نقاب ــون تشــكيلية ب 2013 ، أخصــايئ فن

شــارك يف معــارض جامعيــة منــذ 2016، ورشــة ســيمبوزيوم الحديــد الخــردة 

2016، ملتقــى ملســات يف ســيناء الحضــارات 2018 ، مســابقة مؤسســة فــاروق 

حســني للفنــون 2020، مهرجــان يض الثالــث للشــباب العــريب2020 ، شــارك 

ــم للنحــت مبســابقة  ــاروق إبراهي ــزة ف ــة، جائ ــورش املحلي ــن ال ــد م يف العدي

ــدى األفــراد داخــل مــر وخارجهــا .  ــات ل ــه مقتني ــاف1- 2017 ، لدي أطي

جـورج ســامح صـبحي
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ــارك يف  ــارة، ش ــوس تج ــوم 1995، بكالوري ــد الفي موالي

ــون  ــي فن ــرض محب ــريب، مع ــباب الع ــرض يض للش مع

جميلــة ، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية، معــرض 

23 يوليــو بقــر ثقافــة الفيــوم، معــرض فنــاين األقاليــم 

بقــر ثقافــة الجيــزة، عــدة مشــاركات بقصــور الثقافــة 

حســام خــالد ســعد
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مواليــد املنيــا 1992، معيــد بقســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا، شــارك يف عــدة معــارض 

منهــا معــرض كاركاز نحــت 2016، مهرجــان الشــباب العــريب الثــاين يض 2018، معــرض جائــزة أدم حنني لفن 

النحــت 2018، ملتقــى ســيناء الــدويل للفنــون بــرم الشــيخ 2018، معــرض +20 بجالــري خــان املغــريب 

ــكندرية  ــة باإلس ــة اإليطالي ــة املري ــة الثقافي ــباب باملؤسس ــي األول للش ــرض الصيف ــك 2019، املع بالزمال

2019،  الجائــزة الثالثــة يف جائــزة الشــارقة الثقافيــة لشــباب الجامعــات املريــة إبــداع 3 ، لديــه مقتنيــات 

لــدى البنــك التجــاري الــدويل CIB،  ولــدى بعــض األفــراد داخــل جمهوريــة مــر العربيــة . 

حسام مصطفى رمـضـان 



100

مواليــد 1993 ، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم النحــت جامعــة 

ــات  ــارض والفاعلي ــن املع ــد م ــوان 2016 ، شــاركت يف العدي حل

الفنيــة منهــا صالــون الشــباب 26 ، 27 ، 28 ، 30 ، صالــون النحت 

الثــاين 2018 ، العديــد مــن الفاعليــات الفنيــة مــن أهمهــا ورشــة 

ســيمبوزيوم أســوان، 2019 وورشــة ســيمبوزيوم مدينتــي 2017، 

وورشــة ســيمبوزيوم مــر الــدويل بالغردقــة  2018 .

ســارة مــاهر قـــاسم
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مواليــد 1996، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم نحــت تخصــص نحــت ميــداين 

جامعــة حلــوان2020، تدربــت داخــل مصلحــة ســك العملــة عــى عمــل منــاذج نحتيــة 

ــة 2  ــس املري ــون العرائ ــة 2018، شــاركت يف معــرض فن للعمــالت وعمــالت تذكاري

بقاعــة الهناجــر يف دار األوبــرا 2016 ، معــارض داخــل الكليــة بأعــامل نحــت مبــارش 

ــن الحجــر الجــرى و الخشــب 2018 ،2020 . م

سحاب محمد أشــرف 
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ــاركت يف  ــرة 2016، ش ــة القاه ــة جامع ــة فني ــص تربي ــة تخص ــة نوعي ــوس تربي ــد 1995، بكالوري موالي

العديــد مــن املعــارض منهــا معــرض صالــون الشــباب 28 ، 29 ، معــرض فنانــني الغــد ملتقــى الشــباب 

الثــاين، معــرض األعــامل الصغــرة يف األوبــرا، ملتقــى اإلبــداع الــدويل باألوبــرا، معــرض بصــامت الفنانــني 

التشــكيليني العــرب، معــرض األعــامل الفنيــة بســاقية الصــاوي، معــرض تناغــم الجلــود الطبيعيــة مبتحــف 

طــه حســني، املركــز الثــاين يف مســابقة إبــداع الشــباب .

شيامء رجب عبد الرؤوف 
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ــد 1998، شــارك يف معــرض جامعــي  موالي

ــباب  ــون الش ــريب 2017، صال ــان املغ يف خ

ــة  ــة كحيل 2017 ، معــرض جامعــي يف قاع

ــاويرس  ــب س ــات نجي ــه مقتني 2020، لدي

ــباب 28 . ــون الش بصال

عبد الرحمن خالد فرج
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ــي يف  ــرض جامع ــدة 2018 ، مع ــرض أجن ــارك يف مع ــد 1993، ش  موالي

ــة، معــرض جامعــي يف قاعــة خــان املغــريب . قاعــة كحيل

عـبـدالله كــارم فــرج 
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مواليــد القاهــرة 1995، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة 

الشــباب  صالــون  القاهــرة)2013-2012(،  أتيليــه  صالــون  منهــا 

بالواحــات  الخشــب  عــى  للنحــت  األول  الســيمبوزيوم   ،27

معــرض   ،  2018 الثقافــة  لقصــور  العامــة  للهيئــة  التابــع  الخارجــة 

.2019 الجميلــة  الفنــون  محبــي  لجمعيــة  التابــع  الطالئــع 

عـمـر عـاطـف صـديـق 
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كريم مجدي عبد الـمنعم 

مواليــد القاهــرة 1999 ، حاصــل 

عــى دبلــوم صناعــي قســم خرط 

ــم بالنحــت  عــى الخشــب ، مهت

منــذ الطفــواة ولــه محــاوالت يف 

الرســم والتصويــر والنحــت ، زار 

ــز  ــباكة الربون ــابك لس ــدة مس ع

الفنــان  مرســم  ىف  وتــدرب 

ألكــر  كامــل  حســن  الدكتــور 

ــارك ىف  ــنوات ، ش ــع س ــن ارب م

الفنيــة              الورشــة  مــن  العديــد 
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 بكالوريــوس تربيــة فنيــة ومصمــم جرافيــك، شــارك يف العديــد مــن 

املعــارض العربيــة والدوليــة منهــا متحــف تويامــا للفنــون الحديثــة 

اليابــان، أول عــريب مشــارك يف مســابقة أفضــل مئــة ملصــق عاملــي  أمريكا، 

ــرتا، غرهــا مــن املســابقات  ــام إنجل ــى عــريب يف مــرح برمنغه أول مقتن

ــة . ــارض الفني واملع

مــازن شـهاب الديـن  زين الدين
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أجنــدة  معــرض  يف  شــارك  القاهــرة،  جامعــة  حقــوق  ليســانس 

مســابقة  العــريب،  للشــباب  يض  مهرجــان  اإلســكندرية،  مبكتبــة 

الشــباب  بينــايل  والرياضــة،  الشــباب  وزارة  تنظمهــا  التــي  إبــداع 

العــريب، يــوم أفريقيــا للفــن التشــكيي، املركــز األول عــى مســتوى 

العامليــة،  بــن حمــد  نــارص  إبــداع، جائــزة  الجمهوريــة يف مســابقة 

. اإلســكندرية  مبكتبــة  أجنــدة  معــرض  يف  لوحتــه  اقتنــاء  تــم 

مـحمد سـعـيد الـمنسـي
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ليســانس   ،1989 األقــر  مواليــد 

آداب قســم آثــار، يعتمــد يف أعاملــه 

مــن  قطــع  نحــت  عــى  الفنيــة 

األخشــاب واألحجــار بــأدوات نحــت 

يدويــة وبعــض املعــدات الكهربائيــة 

فعاليــات  يف  جوائــز  الصغــرة، 

ــات  ــه مقتني ــة، لدي ــة وخارجي داخلي

ــة . ــدان عربي ــكا، بل ــا، أمري يف أوروب

مـحمـود مـحمد سـامل 
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مواليــد القاهــرة 1993، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2016 ، معيــدة بكليــة الرتبيــة الفنيــة بالقاهــرة قســم التعبــر 

املجســم  تخصــص نحــت ، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا صالــون 

النســجيات يف األوبــرا ، معــرض ســفارة رصبيــا ، ســيمبوزيوم مدينتــي الرابع للنحــت 2017 ، ســيمبوزيوم النحت 

الــدويل بكليــة فنــون جميلــة جامعــة املنيــا ، جائــزة أدم حنــني لفــن النحــت 2018 ، 2019 ، ســيمبوزيوم أســوان 

الــدويل للنحــت 2019 ، ســيمبوزيوم أهــدن الــدويل للرســم ونحــت بشــامل لبنــان 2019 ، صالــون الشــباب 30 

2019 ، صالــون نــوت للنحــت يف جالــرى نــوت 2020 .

مـروة مـجـدي عـبد الغنى
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 مواليــد 1996، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم النحــت جامعــة حلــوان، صالــون النحــت أتيليــه 

ــة  ــرأة املري ــات امل ــابقة إبداع ــرض ومس ــى 2017، مع ــد الح ــع عب ــد البدي ــرة، دورة عب القاه

2017، معــرض ومســابقة جائــزة أدم حنــني لفــن النحــت 2018 ، معــرض يف الــربواز أتيليــه خــان 

. Esther Aldaz املغــريب ، ورشــة الكلــامت مــع الفنانــة األســبانية

منة الله سـيد حامـد
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ــة قســم  ــة فني ــة تربي ــدرس مســاعد بكلي ــة ، م ــة الفني ــد 1990 ، ماجســتر يف الرتبي موالي

ــا  ــا ســفارة رصبي ــارض منه ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــوان ، ش ــة حل ــر مجســم جامع تعب

بكليــة الرتبيــة فنيــة 2015 ،  عــدد مــن املعــارض الجامعيــة بكليــة الرتبيــة الفنيــة، معــرض 

يض  2018 ، 2020، مســابقة أدم حنــني 2019 ، 2020، صالــون الشــباب 28 ، 30 ، معــرض 

ــجيعية يف  ــزة التش ــة 2020 ، الجائ ــة األمريكي ــش ىف الجامع ــرض جليت ــدة 2020 ، مع أجن

صالــون الشــباب 28 ، جائــزة النحــت يف صالــون الشــباب 30، جائــزة املركــز الثــاين يف 

مســابقة أدم حنــني 2020 ، لديهــا مقتنيــات لــدى متحــف الفــن الحديــث ولــدى األفــراد . 

مـنى عمـر مـصطفـى
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ــة  ــدة بكلي ــكندرية 2017 ، معي ــة اإلس ــداين جامع ــت املي ــم النح ــة قس ــون جميل ــوس فن ــد 1994، بكالوري  موالي
الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية قســم النحــت، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة منهــا 
معــرض الرتاســينا األول للشــباب 2015، مســابقة الشــباب للفنــون البريــة  2018 ، صالون الشــباب الــدورة 28،29، 
ــكندرية  ــة االس ــرة يف مكتب ــرض أول م ــل 2018 ، مع ــة العم ــت بورش ــن النح ــدويل لف ــوان ال ــيمبوزيوم أس 30، س
2019، معــرض جائــزة أدم حنــني لفــن النحــت 2019 ، صالــون القاهــرة 59-2020 ، صالــون النحــت بجالــري نــوت 
2020 ، الجائــزة التشــجيعية مــن مركــز الحريــة لإلبــداع باإلســكندرية يف مســابقة الشــباب للفنــون البريــة 2017، 

لديهــا مقتنيــات لــدى جالــري يض، جالــري أوبينتــو، مقتنيــات خاصــة .
ميسون مصطفى الزربة 
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ــور  ــت ىف ديك ــة 2017 ، عمل ــون التعبري ــعبة الفن ــور ش ــم الديك ــة قس ــون جميل ــوس فن ــد 1994، بكالوري موالي

ــا . ــكل مراحله ــرات ب ــن املصغ ــة، يف ف ــات التليفزيوني اإلعالن

نـرمـيـن أحمـد حمـاد
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مواليــد القاهــرة 1997، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة جامعــة حلــوان قســم 

ــارك يف  ــة 2019 ، 2020 ، ش ــم بكلي ــامري والرتمي ــكيل املع النحــت والتش

العديــد مــن املشــاريع أثنــاء تدريبــه كطالــب منهــا مدينــة الجاللــة 

ــم فيهــا مجســم ضخــم مــن  ــح بعــد وقــد أت للجرانيــت والرخــام مل تفتت

الرخــام كعمــل فــردي .

نور الدين إبراهيم عباس
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مواليــد 1992 ، شــارك يف معــرض أول 

ــرض  ــكندرية ، مع ــة اإلس ــره مبكتب م

ــكندرية 2013 ،  ــة اإلس ــدة مبكتب أجن

ــباب 2015-26،  ــون الش 2014 ، صال

 ،  2014  ،  2013 طالئــع  معــرض 

كحيلــة  بقاعــة  جامعــي  معــرض 

للفنــون 2016 ، صالــون الفيــوم األول 

ثقافــة  قــر  التشــكيلية  للفنــون 

الفيــوم 2017 .

وائــــل كـــارم فــرج
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ــة  ــون التطبيقي ــة الفن ــاعد بكلي ــدرس مس ــد 1988، م موالي

منهــا  املعــارض  مــن  العديــد  يف  الزخرفة،شــاركت  قســم 

صالــون الشــباب 26 ، 27 ، 29 ، صالــون القاهــرة بــدار األوبــرا 

ــة  ــامل الفني ــط لألع ــرق األوس ــون ال ــة 2013 ، صال املري

الصغــرة 2014 ، صالــون الجنــوب الــدويل كليــة الفنــون 

مركــز  وأســود  أبيــض  صالــون   ،  2015 األقــر  الجميلــة 

الجزيــرة للفنــون 2017 ، مســابقة الشــباب للفنــون البريــة 

مكتبــة اإلســكندرية 2018 ، نالــت العديــد مــن الجوائــز منهــا 

ــزة  ــر 2015، جائ ــدويل يف التصوي ــوب ال ــون الجن ــزة صال جائ

ــع  2014 . ــرض الطالئ ــة مبع رشفي

يـاسـميــــن جــامــع
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مواليــد االســكندرية 1990 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية 

2011، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض يف القاهــرة، اإلســكندرية ، الغردقــة، 

الســعودية منهــا صالــون الشــباب مــن 2016 : 2019 ، معــرض أجنــدة مبكتبــة 

اإلســكندرية مــن 2016 : 2019، معــرض جائــزة أدم حنــني 2017، 2018 ، 

ــدة  ــه ج ــون ، أتيلي ــر الفن ــاين 2018 بق ــت الث ــون النح 2019، 2020 ، صال

الســعودية 2017 ، جالــري نــوت مــن 2017 حتــى 2020 ، الجائزة التشــجيعية 

ملؤسســة أدم حنــني للنحــت ، لديهــا مقتنيــات بنــك CIB ، جالــري اوبينتــو ، 

جالــري يض، ومقتنيــات خاصــة .

يــوســتـينــا فـهـمـي 
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أحـــــمــــد الــحـــسـيــنـي

إســــراء مـــحـمـد أحــمــد

أمـيـرة حـسنـي عـبد الجليل

إيـــمـــان أحــمــد ســلـيـم

رامـــــــا عــــالء ســمــيـــر

ســمـر مـحمد عـبد الصادق

مــحـمـد مـحـمود عـبد الله

مــحــمــود رشـدي جـــابـر

نـــوران مــحـمـد الغـباشـي

نـــيـــرة مــحـمـد صـــبـيـح
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مواليــد 1987 ، متهيــدى دكتــوراه قســم الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة، رئيــس قســم البحــوث والتطويــر مبصنــع 

بالطــات خزفيــة، شــارك يف مســابقة الدوليــة للخــزف الفنــي تونــس 2019 ، اقتنــاء مبســابقة Blanc de Chine الصــني 

2019 ، اقتنــاء مبعــرض CERAMIC&COLOURS AWARD فينســيا ،إيطاليــا 2018 ، جائــزة صالــون الشــباب مجــال 

  Cersaie  الخــزف  22 ، 25 ، 29 ، 30 ، مشــاركة وحضــور فاعليــات بينــايل الخــزف الربتغــال 2017، زيــارة معــرض

ــوان ،متحــف  ــا ،الربتغــال ،الصــني ، تاي ــات بأســبانيا، إيطالي ــا 2013 ، 2015 ، 2017 ، مقتني للبــالط الخــزيف  إيطالي

الفــن املــري الحديــث . 

أحـــمــد الـحـسـينـي 
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ــة  ــون جميل ــوس فن ــد 1996، بكالوري موالي

جامعــة املنيــا 2019 ، شــاركت ىف إبــداع 

مراكــز الشــباب 2018 ، مســابقة إبــداع 

ــكارات  ــرض ابت ــباب 2020، مع ــز الش مراك

املنيــا،  جامعــة   2017 األعــامل  وريــادة 

حاصلــة عــى املركــز الرابــع . 

إســراء مـحمـد أحـمـد
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فنــون  بكالوريــوس   ،1988 مواليــد 
تطبيقيــة قســم الخــزف، شــاركت يف 
ــباب 2015 ، 2016 ، 2018،  ــون الش صال
جالــري  الدائــرة  جامعــي  معــرض 
اوبونتــو 2020 ، الصالــون الــدويل الثالث 
تونــس 2020 ، معــرض الحــّي الخزفيــة-  
تركيــا 2018، معــرض الطالئــع 2015، 
2018  ، ملتقــى الخــزف املعــارص 2017 
، جائــزة ســعيد الصــدر، ورشــة الخــزف 
مبهرجــان الشــباب روســيا 2017 ، ورشــة 
ــر 2018 .  ــة األق ــد جوت ــزف معه الخ

أمرية حسني عبد الجليل 
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الرتبيــة  يف  ماجســتر   ،1988 مواليــد 

الدكتــوراه،  درجــة  اســتكامل  الفنيــة، 

ــة،  ــا اإلنســانية واملجتمعي ــم بالقضاي تهت

مــن  العديــد  يف  جامعيــة  معــارض 

والدوليــة  املحليــة  العــرض  أماكــن 

مــن عــام 2012 حتــى اآلن، الجائــزة 

الكــربى لصالــون الشــباب 26 للعمــل 

الجامعــي، الجائــزة الخاصــة لســوما آرت 

ــزة  ــويب، جائ ــون الجن ــامل الصال ــن أع ع

.  2019 الخــزف  يف  الصالــون 

إيـمـان أحـمـد سـليم
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ــة جامعــة حلوان-قســم خــزف  ــون تطبيقي ــوس فن ــد 1996،بكالوري موالي

ــه 27 : 29. ــباب يف دورت ــون الش ــاركت يف صال 2019، ش

رامــا عـــالء سـمـيـر 
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 مواليــد 1986، مــدرس  بقســم الخــزف كليــة تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض املحلية 

والدوليــة منهــا:2016 معــرض الطالئــع56 جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة 2016 ، صالــون الشــباب27، 29 ، 2017 

املعــرض الــدويل الجــوال للخــزف الصغــرArtgila 123اليونســكو الربتغــال ، 2018 مهرجــان ىض للشــباب العــريب2 

ــة اإلســكندرية،2019  ــه العــرب للثقافــة والفنــون، 2019 املعــرض العــام 40 ، 2019 معــرض أجنــدة 12مبكتب أتيلي

صالــون القطــع الصغــرة 2020 الصالــون الــدوىل 3  بتونــس، جائــزة اإلنــاء الذهبــى مبهرجــان Izmir Rotary  برتكيــا 

2014 ،الجائــزة الكــربى للعمــل الجامعــي صالــون الشــباب 27 لــــ 2016 .

سمر محمد عبد الصادق 
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مواليــد 1990، شــارك يف مهرجــان قريــة تونــس للحــرف 2017، معــرض الحــرف اليدويــة بــأرض املعــارض 2018 ، 

ســيمبوزيوم قريــة تونــس للخــزف 2017، صالــون الشــباب الــدورة 29 .

محمد محمود عبد الله 
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ــكيلية  ــون التش ــة الفن ــو نقاب ــزف 2018 ، عض ــتر يف الخ ــد 1990، ماجس موالي

ــم  ــدويل 2015، منظ ــزف ال ــمبوزيوم الخ ــاعد س ــر مس ــزف، قوميس ــعبة الخ ش

ملتقــى الخــزف للشــباب جامعــة عــني شــمس 2015، شــارك ىف عــدة معــارض 

ــرة  ــرض أول م ــون 2019، مع ــر الفن ــاه ق ــة اتج ــاص بقاع ــرض خ ــا : مع منه

مبكتبــة اإلســكندرية، صالــون الشــباب 29 ، 30 ، معــرض الصالــون الــدويل 

للخــزف املعــارص بدولــة تونــس 2019، معــرض املســابقة الدوليــة للخــزف، 

الشــباب26،  صالــون  رويــال  ســراميكا  جائــزة   : منهــا  جوائــز  عــدة  نــال 

ــش  ــل دروي ــل نبي ــان الراح ــزة الفن ــون 28، جائ ــي صال ــل الجامع ــزة العم جائ

يف الخــزف، الجائــزة األوىل يف الخــزف عــن أقليــم وســط الصعيــد الثقــايف. 

مـحـمـود رشدي جابر 
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مواليــد دميــاط  1993، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة مــن جامعــة دميــاط 

2016، معيــدة بقســم الخــزف كليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة دميــاط 

2017، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض واملســابقات مثــل مســابقة 

إبــداع)4(2016 ، امللتقــى املــري للحــي الرتاثيــة واملعــارصة 2017، 

ــا 2020. ــون الدلت ــة يف صال ــزة الثالث ــباب 2019، الجائ ــون الش صال

نوران مـحمد الغبايش
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مواليــد 1987، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة 

منهــا: صالــون الجنــوب الخامــس 2017، معــرض الطالئــع 2017، املعــرض 

الجــوال InSEA  2017،2019 ) الربتغــال، كوريــا، مر،أســبانيا ، جمهوريــة 

ــة  ــرأة املري ــات امل ــدى إبداع ــان، املكســيك(،معرض منت التشــيك ، اليون

ــون  ــاين والثالــث 2016،2017، صال ــدويل الث 2017، ســمبوزيوم الخــزف ال

ــة مــر الصــني2018 ، معــرض  ــات الثقافي الشــباب 28 ، معــرض الصناع

ــكندرية  ــة اإلس ــدة يف مكتب ــرض أجن ــاين، مع ــي األول والث ــوين الفن هارم

ــة  ــة الكوري ــن وزارة الشــئون األجنبي ــزة م ــزة املشــاركة املتمي 2019، جائ

ــز  ــن املرك ــر م ــم القص ــث للفيل ــز الثال ــر 2013، املرك ــم القص ــن الفيل ع

ــرة 2014. ــوري بالقاه ــايف الك الثق

نـيــرة مـحمد صـبيـح
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أحــــمــــد إبـــراهيـــم هــــالل

أحـــــمـــد مـــــاهـــر عـــمـــر

إســـــالم مـــحــمــد حـشـيـــش 

أمــــيـــرة جـــمـــال مـــحــمــد 

إيـــــمـــان حــسـني مـصـطــفـى

ريـــهـــام أبــــو زيـــد حـــســن 

ســــــارة فـــوزي عـــــريـــبـــي

عـــلــي ســـمـري عــبـد الحــميـد

مـــــصــطــفــى فــــراج رابــــح 

هــــــاجــــر أحــــمـــد ســــيـد

هــــايـــدي يـــاســـــر مــحـمـد

هــــــبـــة نـــظـــمـي مــوســى

هـــــــــديــــــر صـــــالح زردق
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ــة املاجســتر، شــارك يف العديــد مــن املعــارض والبيناليــات املحليــة  بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة، باحــث مبرحل

والدوليــة منهــا صالــون الجنــوب الــدويل الخامــس، مهرجــان يض للشــباب العــريب الثــاين 2019 ، 2020 ،  بينــايل 

اوســرتاكا الــدويل الثــاين، معــرض أجنــدة 11 : 13، صالــون الشــباب 28 :30 ، ملتقــى الربلس الــدويل 2019 ، 2020 ، 

ملتقــى األقــر الــدويل للفنــون البريــة الــدورة األوىل، املعــرض الجامعــي لجالــري نــون للفنــون األقــر 2020، 

نــال العديــد مــن الجوائــز املحليــة والدوليــة ، لديــه مقتنيــات لــدى الــوزارات واملؤسســات والعديــد مــن األفــراد 

داخــل مــر وخارجهــا .

أحمــد إبراهيــم هـالل
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مواليــد املنوفيــة 1997، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم 

ــام  ــون الشــباب 30 ، أق ــارك يف صال ــك 2020 ، ش الجرافي

العديــد مــن ورش الحفــر والطباعــة البــارزة والليثوجــراف 

والســيلك ســكرين، نــال املركــز الثالــث جامعــة حلــوان يف 

مســابقة الفنــون التشــكيلية . 

أحـمــد مـاهـر عــمر



140

إســالم محمد حشيش 

تجــارة  1998،بكالوريــوس  مواليــد 

املعهــد العــايل للحاســبات وتكنولوجيا 

يف  شــاركت  اإلداريــة،  املعلومــات 

مهرجــان إبــداع الــدورة الســادس، 

الــدورة  وأســود  أبيــض  صالــون 

الخامســة، شــاركت يف املعــارض التــي 

األربــع  خــالل  املعهــد  يف  أقيمــت 

ســنوات.
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 مواليــد 1997، بكالوريــوس فنون جميلة قســم جرافيك 

ــا  ــد مــن املعــارض منه ــة، شــاركت يف العدي طبعــة فني

معــرض نــوار للرســم الــدورة التأسيســية بكليــة الفنــون 

الجميلــة جامعــة املنصــورة ،  صالــون الشــباب 29 ، 

ــر الضــويئ 2019، مســابقة  ــل للتصوي ــون الني 30 ، صال

الفنــون البريــة مبركــز الحرية لإلبــداع يف اإلســكندرية، 

الفنــون،  محبــي  بجمعيــة  فنيــة  طبعــة  معــرض 

ــا  ــد الكورون ــا بع ــابقة م ــود، مس ــض وأس ــون أبي صال

ــرض  ــك CIB يف مع ــاء بن ــزة اقتن ــري يض، جائ يف جال

روئ يف كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة .

أميـرة جمــال محمــد 
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 مواليــد 1989، بكالوريــوس فنــون جميلــة تخصــص طباعــة 2011 ، تعــود أعاملهــا الفنيــة إىل التقنيــات القدميــة يف 

الطباعــة الفنيــة باســتخدام تقنيــات الطباعــة التقليديــة والتجريبيــة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة 

والفرديــة، لديهــا مقتنيــات مــن مجموعــة خاصــة يف مر،فرنســا، أملانيــا، نيجريــا . 

إيـامن حسني مصطفى 
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ــة قســم الجرافيــك شــعبة رســوم متحركــة  مواليــد 1997، بكالوريــوس فنــون جميل

ــن  ــك ديزاي ــب يف الجرافي ــى تدري ــت ع ــوان 2020، حصل ــة حل ــاب جامع ــن كت وف

ــة  ــة ثانوي ــس طلب ــت بتدري ــدة الفجــر2017 ، قام ــك يف جري ــم االنفوجرافي وتصمي

ــروع  ــاركت مب ــة 2019، ش ــون جميل ــدرات فن ــان ق ــل المتح ــورس تأهي ــة ك عام

ــس 2020. ــان انيامك ــر يف مهرج ــة قص ــوم متحرك ــم رس ــرج فيل التخ

ريهــام أبوزيـد حســن
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 بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك شــعبة التصميــامت املطبوعة 

جامعــة املنصــورة، شــاركت بعــدة معــارض منهــا مســابقة  نــوار للرســم  

2017 ، معــرض رؤى باإلســكندرية، معــرض الخطــوة األوىل الخــاص بكليــة 

ــة  ــرض طبع ــه، مع ــع دورات ــورة يف جمي ــة املنص ــة جامع ــون الجميل الفن

فنيــة بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة بجــاردن ســيتي.

سارة فوزي عريبــــــي 
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ــارك  ــة، ش ــون الجميل ــة الفن ــة كلي ــة الرابع ــب بالفرق ــزة 1999، طال ــد الجي موالي

ــف  ــدا مبتح ــك يف بولن ــن الجرافي ــة لف ــايل الدولي ــابقة البين ــل مس ــة عم يف ورش

محمــد ناجــي 2018، ورشــة متحــف قيــادة الثــورة 23 لـــ 2019 ، امللقتــى األول 

مــن منتــدى فــن الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان 2020، لديــه 

ــي . ــل جامع ــورة عم ــادة الث ــات يف متحــف قي مقتني

عيل سمري عبد الحميد 
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ــوع، شــارك يف  ــم املطب ــة شــعبة التصمي ــون الجميل ــة الفن ــة كلي ــة الثالث ــب بالفرق ــد البحــرة 1999، طال  موالي

ــر2018 . ــوب باألق ــون الجن ــم صال ــك 2017 ، تنظي ــون الجرافي ــر لفن ــى األق ــم ملتق تنظي

مصطفـى فــــراج رابــح 
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ــا  ــد الكورون ــا بع ــاركت يف مهرجــان م ــك، ش ــون بالزمال ــة الفن ــر بكلي ــدرس تصوي ــد القاهــرة 1999 ، ت موالي

ــة 44 . ــكيلية واألرسي ــون التش ــرض الفن ــة ، مع ــر بالنقاب ــون م ــون فن ــري يض ، صال بجال

هــاجر أحـمــد ســيد
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بكالوريــوس فنــون جميلــة 2016 ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا 
مســابقة ملحــات مــن الهنــد ســفارة الهنــد 2003 ، معــرض فــن الجرافيــك 
دار األوبــرا املريــة 2012 ، معــرض غرنيــكا جمعيــة محبــي الفنــون 
ــوب  ــون الجن ــريب يض 2016 ، صال ــان الشــباب الع ــة 2015 ، مهرج الجميل
كليــة فنــون جميلــة األقــر 2017 ، املعــرض الــدويل للمطبوعــات الصغــرة 
لفنــون الجرافيــك ليوبوليــس أوكرانيــا 2018 ، نالــت العديــد مــن الجوائــز 
منهــا جائــزة  د.بــدر الديــن أبــو غــازي مســابقة جمعيــة محبــى الفنــون 
الجميلــة 2015، جائــزة الرســم يف مســابقة الفــن التشــكيي تنظيــم لجنــة 
الفــن واملجتمــع التابعــة للفنــون البريــة املجلــس األعــى للثقافــة 2017، 
لديهــا عــدة مقتنيــات منهــا: صالــون الجنــوب الــدورة الرابــع كليــة فنــون 
جميلــة األقــر 2016، متحــف الصــني الــدويل الســابع بينــايل الصــني 2019 .

هايـدي ياســر محـمد
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 مواليــد 1987، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة جامعــة حلــوان 2010 ، ماجســتر الفنــون التطبيقيــة جامعــة حلــوان، 

مــدرس مســاعد باإلضافــة إىل كونهــا مصممــة جرافيــك وواجهــات اســتخدام رقميــة يف عــدد مــن رشكات اإلعــالن، 

ــا  ــوع أعامله ــن، تتن ــرايف يف مــر والبحري ــر الفوتوغ ــة يف التصوي ــة الجامعي ــارض الفني ــن املع شــاركت يف عــدد م

بــني الفوتوغرافيــا والجرافيــك والرســم تتنــاول فيهــا قضايــا اجتامعيــة متنوعــة وبخاصــة تلــك املتعلقــة باملــرأة يف 

املجتمــع العــريب .

هـبه نظــمي موســى 



150150

مواليــد الغربيــة 1997، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك تصميــامت مطبوعــة جامعــة املنصــورة 2020 ، 
شــاركت يف عــدة معــارض منهــا مبعــرض جائــزة نــوار للرســم 2017، معــرض روئ 2  باإلســكندرية مبتحــف الفنــون 
الجميلــة 2018، معــرض مســابقة الشــباب للفنــون البريــة 2018، معــرض طبعــة فنيــة املقــام بجمعيــة محبــي 
ــا  ــون أبيــض وأســود 2020، يض للشــباب العــريب  2020، مهرجــان مــا بعــد الكورون ــة2020 ، صال الفنــون الجميل
2020، معــرض طالئــع 2020، املركــز األول رســم يف أســبوع الفتيــات الخامســة 2020بجامعــة الفيــوم، اقتنــاء لوحــة 

. CIB مــن بنــك ال

 هــدير صـــالح زردق 
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ــدان ــة حم ــاس عـطـيـ يــنـ إ  

 تـــــقــى عـبد املنعم الشناوي

ريـــــــهــــــام  درويــــــــش

 شـيــــامء سـمــــري عـبد املنعم

لنشــوي  ا رق  طــا عــــمـــر   

م هـــشا محمــد  عـــمــــر   

 عـــمــــرو مـــحـمـــد أحــمـد

عـــمــــرو مـنـصـــور حـســـني

ــع ــة وديــ تـ  كـريلـــس شـحـا

 مــصـطـــفى مـــحمود عـــامر
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ــة  ــات بالجامع ــرة 2016، إدارة املروع ــة القاه ــة بجامع ــة الكيميائي ــت الهندس ــرة 1993، درس ــد القاه موالي

ــو  ــك 2017، عض ــم جرافي ــك قس ــة بالزمال ــون الجميل ــة الفن ــر بكلي ــم الح ــت بالقس ــة 2018، التحق األمريكي

ــون  ــة الفن ــة حــرة بكلي ــرض بداي ــا مع ــة منه ــارض فني ــدة مع ــة، شــاركت بع ــة اللقطــة الواحــدة الفني بجامع

الجميلــة بالزمالــك 2018، معــرض مســابقة تــرايث للفنــون التشــكيلية باألوبــرا 2019، ملتقــى املبدعــون الثــاىن 

بــدار الكتــب والوثائــق القوميــة 2019، صالــون الربيــع ، صالــون القطــع الصغــرة ، معــرض ســفينة آدم لجامعــة 

اللقطــة الواحــدة 2020.

إيـناس عطــية حــمدان
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بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصويــر زيتــي 2017، 

مبكتبــة  الفوتوغــرايف  للتصويــر  معرضــني  شــاركت يف 

ــن  ــد م ــاركت ىف العدي ــداع، ش ــز اإلب ــكندرية، مرك اإلس

. الجوائــز  العديــد مــن  نالــت  الجامعيــة،  املعــارض 

تقى عبد املنعم الشناوي
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بــدأت التصويــر الفوتوغــرايف يف أواخــر 2009 ،  متخصصــة يف تصويــر البورتريــه والتصويــر املفاهيمــي، شــاركت يف 

العديــد مــن املعــارض الجامعيــة املحليــة والدوليــة ، صالــون الشــباب 2018، مهرجــان يض لفنــون الشــباب العــريب 

2020 ، نالــت20 جائــزة  دوليــة منهــم جائزة الشــارقة للصورة العربية 2012، ناشــونال جيوجرافيــك أبو ظبي 2012 .

ريـهـــام درويـــــش
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 مواليــد 1987، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة شــعبة الزخرفــة 2009 ، ماجســتر ىف الفنــون التطبيقيــة 2016 ، مــدرس 

مســاعد باملعهــد العــايل للفنــون التطبيقيــة بالتجمــع الخامــس، شــاركت ىف املعــرض العــام 2020 ، صالــون الشــباب، 

معــرض املــرأة تحــت ســن 35 ىف الهناجــر باألوبــرا 2017، معــرض مري أملــاين مبعهد جوتــة، معارض بتــاون هاوس ، 

معــارض فنيــة بســاقية الصــاوي، معــرض جامعــي مع جالــري tam، لديهــا مقتنيــات خاصــة بأملانيا وإيطاليــا ومر.

شيامء سمري عبد املنعم 
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مواليــد القاهــرة  1998، فنــان بــري ومصــور ومحــرك رســوم متحركــة 

ــوم  ــم الرس ــي قس ــم الجرافي ــة التصمي ــوس كلي ــالم، بكالوري ــع أف وصان

مدرســة  يف  درس   ،2020 املفتوحــة  العربيــة  بالجامعــة  املتحركــة 

ــارك  ــة، ش ــة الثاني ــة بالدفع ــز النهض ــت مرك ــة بالجزوي ــوم املتحرك الرس

يف فعاليــات إحيــاء الــرتاث الســكندري يف املركــز الثقــايف الفرنــي 

ــالم  ــة أف ــاج خمس ــينام وإنت ــة الس ــة صناع ــه لورش ــكندرية كموج باإلس

ــواء القطــط يف  ــات، ورشــة ومعــرض صــوت م شــاركوا يف عــدة مهرجان

التــاون هــاوس 2019، معــرض NOW!topia يف هولنــدا 2020 ، مؤمتــر 

الطــالب العاملــي للريــادة ISLC بورشــة الفلســفة، مخــرج فيلــم الورشــة 

ــرة . ــة بالقاه ــة األمريكي ــه يف الجامع ــم عرض ت

عـمر طـارق النـشــوي 
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مواليــد 1991، فنــان تشــكيي، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ،عمــل كمخــرج ، مصــور فوتوغــرايف ، شــارك 

يف العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة يف مجــال امليديــا ، عمــل كممثــل ، مخــرج للعديــد مــن أفــالم الرســوم املتحركــة، 

كذلــك يهتــم بالــرتاث، دمجــه بالوســائط املتعــددة عــن طريــق الصــورة الثابتــة أو املتحركــة ودمــج اإلضــاءة كعنــر 

أســايس يف أعاملــه .  

عمــر محمــد هشــام 
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فنــان تشــكيي ومصــور فوتوغــرايف، بكالوريوس فنون جميلة قســم عامرة ، شــارك يف مهرجــان جامعة زويل 2016 

، أســبوع  العلــوم املــري 2018، مهرجــان الزمالــك للفنــون، شــارك يف العديــد من معــارض التصويــر الفوتوغرايف 

ــر، معــرض ببيــت الســناري 2019 . وحصــل يف إحداهــا عــى املركــز الثالــث، معــرض ســاقية الصــاوي للتصوي

عمـــرو مـحمــد أحـمـد 
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 مواليــد 2000، طالــب بكليــة تجــارة جامعــة القاهــرة ، مصــور 

فوتوغــرايف وصانــع أفــالم قصــرة ، يف التصويــر لديــه أكــر مــن مجــرد 

ــق . ــامل عمي ــو ع ــل ه ــورة ب ص

عمـرو منصـور حسـني 
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ــر  ــة األق ــون الجميل ــة الفن ــة كلي ــة الثالث ــب بالفرق ــد 1999، طال  موالي

رســوم متحركــة وفــن الكتــاب، شــارك يف عــده معــارض ومســابقات 

تصويــر ضــويئ منهــا: مســابقة إبــداع يف دورتــه الثامنــة، مســابقة لحظــات 

ناشــونال جيوغرافيــك 2019 ، 2020 .

كيـرلس شحـاتة وديــع 
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ــم 2019، شــارك  ــة قســم النحــت والتشــكيل املعــامري والرتمي ــون تطبيقي ــوس فن ــزة 1996، بكالوري ــد الجي موالي

بالعديــد مــن املعــارض مثــل مهرجــان يض لشــباب العــريب 3 ، صالــون الشــباب30 ، صالــون الشــباب 29 ، الــدورة 

ــة ، معــرض جالــري إيــوان األول 2019 ، معــرض نتائــج ورشــة  الســابعة ملســابقة الشــباب للفنــون 2019 البري

صالــون القاهــرة 48 ، معــرض نتائــج ورشــة امليديــا ليــس حجــرًا أو زجاًجــا بكليــة الفنــون التطبيقيــة 2018 ، معــرض 

تجهيــز يف الفــراغ بكليــة الفنــون التطبيقيــة 2018 ، ســمبوزيوم دميــاط األول 2017.

مصطفى محمود عامر  
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 أحـمــــد طـــــارق أحـــــمـــد

 إســـــــراء مـحـمـــد كــــــامل 

 أميـــــــــر مـــحسـن فـاضـــل

 زيـــــاد أشـــرف عبد الجـــواد

 عــمــرو خـــــالـــد ربــــيــع

مــحمود مــــصطفى سلــــيامن

 منـــــى حـمـــــدي فـــــــودة
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ــة  ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــك بكلي ــم الجرافي ــامت قس ــعبة تصمي ــة ش ــة الرابع ــب بالفرق ــد 1998، طال موالي

حلــوان، مصــور فوتوغــراىف ،  شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا  صالــون الشــباب 29-2018 ، معــرض ريشــة 

وقلــم بأتيليــه القاهــرة 2016، معــرض مــرور 60 ســنة عــى تأميــم قنــاة الســويس بــدار األوبــرا 2016، صالــون 

أتيليــه القاهــرة الســنوي 2016، معــرض شــخيص للتصويــر الفوتوغــرايف باســم النــورس 2016.

أحمــد طــارق أحــمـد
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مواليــد 1986، ماجســتر يف الرتبيــة الفنيــة قســم الرســم والتصويــر جامعــة حلــوان 2016 ، متهيــدي دكتــوراه، لهــا 

العديــد مــن املشــاركات يف املعــارض الجامعيــة املحليــة.

إســراء محـمـد كـامـل
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مواليــد 1995، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2018، مصــور فوتوغــرايف ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض بكليــة الرتبيــة 

الفنيــة، معــرض ســفارة دولــة رصبيــا 2016، ســاقية عبــد املنعــم الصــاوي ، صالــون الشــباب الــدورة الـــ 29 ، 30.

أميـــر محسـن فـاضـل
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مواليــد 1993، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة 

فنــان   ،  2017 الزيتــي  التصويــر  قســم  املنيــا 

ــرض  ــارك يف مع ــك ، ش ــم جرافي ــكيي ومصم تش

 Behance معــرض ،CIB البنــك التجــاري الــدويل

ــل  ــة داخ ــارض جامعي Reviews Minia  2017، مع

الكليــة وخارجهــا، نــال املركــز الثــاين عــى مســتوى 

مجــال  يف  إبــداع  مســابقة  يف  املنيــا  جامعــة 

كمبيوترجرافيــك 2016، قــام بتصميــم العديــد 

مــن شــعارات عالمــات تجاريــة يف الــدول العربيــة 

ــر  ــت ، قط ــعودية، الكوي ــر، الس مثل:م

زياد أرشف عبد الجواد
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 مواليــد 2003، طالــب باملرحلــة الثانوية.

عـمــرو خــالـد ربيــع
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ــارك ىف  ــكندرية ، ش ــة اإلس ــارة جامع ــة التج ــب بكلي ــد 1996، طال موالي

صالــون الشــباب مرتــني عــى التــوايل، معــريض أجنــدة وأول مــرة مبكتبــة 

اإلســكندرية، قــام بتصميــم أغلفــة كتــب، ملصقــات أفــالم قصــرة وفــرق 

ــرة .  ــة كث ــامت دعائي ــة، تصمي غنائي

محمود مصطفى سليامن
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مواليــد 1989، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة منها صالــون الشــباب22 ، 23 ، 27 ، 30، معــرض 
Talking art group برتكيــا 2015، املعــرض الجامعــي بــني الفنانــني العــرب والفنانــني الكوريني يف أتيليه اإلســكندرية 
2016 ، معــرض الفنــي الرابــع بكوريــا الجنوبيــة 2017 ، معــرض جامعــي يف فاعليــات منتــدي فنــون العــامل 2018 ، 
ملتقــى الجرافيــك األول 2020 ، صالــون أبيــض وأســود 2020، معــرض مــا بعــد الكورونــا بجالــري يض 2020، جائــزة 
ــا،  ــاين، الثالــث 2015، 2016 بكوري ــدويل الث ــي ال ــزة املعــرض الفن ــا 2013 ، جائ ــدويل برتكي معــرض  Akcakoca ال
لديهــا مقتنيــات لــدى األفــراد واملؤسســات يف مــر، إيطاليــا، كوريــا الجنوبيــة، تايــوان، اليابــان، تركيــا، املكســيك.

مـنـى حمـدي فــودة
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إســـــراء محــمـــد كــــامــــل 

ــب حـــبــــيـــــــب  زيــــنـــــ

عــبـد اللـه عبـد الـحليم طاهر  

عـمـــــــر مـحــمـــد هــشـــام

فــــاطـمـــة الـزهــــراء سـامـي

أمــنـــــــية مـحـــمـد سيـــــد

مــحــــمــــد عــــــزت ســــيد

مشرتك عمل 
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 مواليــد 1986، ماجســتر يف الرتبيــة الفنيــة قســم الرســم ، التصويــر جامعــة حلــوان 2016 ، اآلن يف مرحلــة متهيــدي 

دكتــوراه ، لهــا العديــد مــن املشــاركات يف املعــارض الجامعيــة املحليــة .

إسـراء محـمـد كـامـل
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مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة قســم الديكــور جامعــة املنصورة، 
ــة  ــة املري ــو الجمعي ــكيليني ، عض ــني التش ــة الفنان ــو نقاب عض
للرســوم املتحركــة ، معــرض أطيــاف بنقابــة الفنانــني التشــكيليني 
ــة  ــوم املتحرك ــدويل للرس ــرة ال ــى القاه ــو أرت 2017 ، ملتق فيدي
 ،2020  ،  2017 أســود  أبيــض  صالــون   ،2020  ،  2018  ،  2017
معــرض اتجاهــات كليــة فنــون جميلــة املنصــورة 2018 ، 2019 ، 
مهرجــان محمــد عبلــة لتحريــك الصــورة الفنيــة 2019 ، صالــون 
الشــباب 23 مجــال الرســم ، ســيمبوزيوم الخــزف الــدويل 2020 ، 
الجائــزة التشــجيعية صالــون الشــباب فيديــو أرت 2016 ، جائــزة 
صالــون الشــباب فيديــو أرت 2017 ، الجائــزة األوىل مجــال الرســم 
ــة  ــدى جامع ــة منت ــزة الثالث ــر 2019 ، الجائ ــر البح ــابقة نه مس
ــاء بنــك  ــزة اقتن ــو أرت 2020، جائ األقــر لألفــالم القصــرة فيدي

ــون الشــباب 25 . ــر الفوتوغــرايف صال CIB  عــن التصوي

ــب حـــبـيــب زيــنــ
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بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر الجــداري 2016 ، معهــد تكنولوجيــا املعلومــات بالقريــة الذكيــة قســم 

ــة اللقطــة الواحــدة، شــارك بعــدة معــارض عــى مســتوى الجامعــة  ــة 2016، عضــو يف جامع األلعــاب اإللكرتوني

والكليــة، شــارك مــع  جامعــة اللقطــة الواحــدة يف معــرض اللقطــة الواحــدة ، املركــز الثالــث عــى مســتوى جامعات 

مــر يف امللتقــى الخامــس لفــن الجداريــات مبدينــة مــرىس مطــروح  2016 .

عبد الله عبد الحليم طاهر
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ــراىف ،  ــوان ،عمــل كمخــرج ، مصــور فوتوغ ــة جامعــة حل ــة فني ــوس تربي ــان تشــكيى ، بكالوري ــد 1991، فن موالي

شــارك ىف العديــد مــن الفعاليــات الثقافيــة ىف مجــال امليديــا ، عمــل كممثــل، مخــرج للعديــد مــن أفــالم الرســوم 

ــة أو املتحركــة ودمــج  ــق الصــورة الثابت ــرتاث ، دمجــه بالوســائط املتعــددة عــن طري ــم بال ــك يهت املتحركــة ، كذل

ــه .   اإلضــاءة كعنــر أســايس يف أعامل

عمـر محـمـد هشــام 
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ــة  ــة، فنان ــة معامري ــامرة 2019 ، مهندس ــم ع ــة قس ــون جميل ــوس فن ــد 1996، بكالوري موالي

حــرة، عرضــت بعــض األعــامل الفنيــة يف تــاون هــاوس جالــري، جائــزة صالــون الشــباب  مجــال 

الفيديــو آرت مناصفــة 2019.

أمنية محمد سيد 

فاطمه الزهراء سامي 

مواليــد الجيــزة 1992 ، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم تصويــر جامعــة حلــوان ، شــاركت بعــدد 

ــة  ــاين والخمســني، معــرض الســاعايت لجامع ــع الث ــم معــرض الطالئ ــة منه ــارض املحلي ــن املع م

اللقطــة الواحــدة، صالــون الشــباب 27 ، 30 ، معــرض رابطــة مصــورات الفنــون الجميلــة للعامــني 

2017 ، 2019 ، معــرض عــرة عــى عــرة بجالــري خــان مغــريب 2019 ، معــرض لوتــس لجامعــة 

ــا  اللقطــة الواحــدة 2019 ، مهرجــان يض للشــباب 3- 2020 ،  أقامــت أول معــرض شــخيص له

محــاوالت البقــاء الخمــس بقاعــة بــوزار بكليــة الفنــون الجميلــة 2020 .
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 مواليــد 1990، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة شــعبة فنيــة 2012، شــارك يف العديد مــن املعارض الجامعيــة منها:معرض 

جامهــري التــاون هــاوس 2010، معــرض خــاص أتيليــه القاهــرة 2011، صالــون الشــباب 27 ، 28، معــرض جائــزة 

أدم حنــني للنحــت الــدورة الثانيــة الهناجــر 2018، معــرض جائــزة أدم حنــني للنحــت مكتبــة اإلســكندرية 2018 ، 

. FESTIVAL LES INSTANTS VIDEO املشــاركات الدوليــة

مـحمـد عــزت سـيــد 
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أحــــــمـــــد ســـــلـيـمــــان 

فـــــــادي جــــــالل مــــحمد
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مواليــد 1990 ، فنــان مــري معــارص، بكالوريــوس تربيــة فنيــة بجامعــة 

ــاء، شــارك  ــوم خاصــة الفيزي ــون والعل ــني الفن ــم بالدمــج ب القاهــرة،  يهت

ــدرب  ــص ب ــا: معــرض ن ــة منه ــة والدولي ــارض املحلي ــن املع ــد م يف العدي

ــواز، مهرجــان يض للشــباب  ــدق فين ــدور الســادس بفن ــرض ال 1718، مع

العــريب األول، معــرض مــروع فنــان،  صالــون الشــباب 27 ، 28 ،29 ،30، 

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

فرســان يض2 ، الجائــزة الكــربي يف صالــون الشــباب 27 عــن عمــل طــواف 

النمــط، جائــزة مهرجــان يض للشــباب العــريب الثــاين .

ــان ــد سـليـــمـ أحـمــ
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 مواليــد 1991، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر الزيتــي جامعــة حلــوان ، فنــان تشــكيي ، مونتــر ، مهتــم 

ــون  ــد مــن املعــارض منها:صال ــت واملتحــرك، شــارك يف العدي ــا البــري الثاب ــة ومقابله ــة واملكتوب باللغــة املنطوق

العــرض األول، معــرض تصويــر زيتــي مبركــز ســعد زغلــول الثقــايف القاهــرة، صالــون الشــباب 24 رســم تفاعــي قــر 

الفنــون - األوبــرا- القاهــرة 2013.

فــادي جــالل محمــد 
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مــــحـــمـــد سيــــــد  آالء 

الشيــــــامء نبـيـل مــصــطفى

 أمـــــــري عبد الـــــغني أنــور

شــــــروق بـــــاسـم هـــــالل

عـليـــاء حــسام إبـــــراهــــيم 

مــــــارينــا عمـــــاد فـــــوزي

يــــــمنى رمــــضان الـــــسيد

مــصــطفى مـــحـمود عــامــر

هــــادية مــــحمــود خـضــري 

هــــديــــر جــــمـال أحــمــد 

زيـــــــــاد جمـــال أحـــــمــد

مشرتك عمل 

مشرتك عمل 
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 مواليــد 1995، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر الزيتــي 2018، شــاركت يف مســابقة أطيــاف 2018 ، مهرجان 

إبــداع 4 ،5، 6 ، معــرض الواعــدون بقاعــة يض 2018 ، ملتقــى إبداعــات املــرأة املريــة 2018، مســابقة جامعــة حلوان 

2018 ، مســابقة الفنون البرية باإلســكندرية 2018 ، 2019 ، مهرجان يض للشــباب العريب 2020 ، منحة تبادل ثقايف 

فني إىل تونس 2016 ، جائزة الرسم يف مسابقة إبداع 6 - 2016 ، الجائزة التشجيعية يف مسابقة الفنون البرية 2019 .

آالء سيــــد مـحمــد 
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مواليــد املنيــا 1986، مــدرس مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة املنصــورة، شــاركت يف صالــون الشــباب 2008-19، 

ــة 2013،  ــري بيكاســو، ورشــة مهرجــان األقــر للســينام اإلفريقي 25-2014 القاهــرة، معــرض اســتديو روزا بجال

معــرض ميــل أرت مــر أتيليــه إســكندرية 2015، صالــون الجنــوب الــدويل الثالــث باألقــر 2015، معــرض ســوبر 

ماركــت أرت فــر بالســويد اســتكهومل بدعــم مــن أرت اللــواء 2015، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2016.

الشيامء نبيل مصطفى 
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مواليــد 1995، بكالوريــوس تربيــة فنية-جامعــة حلــوان 2018 ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض،  مــن مؤسســني 

معــرض تاجــر البســاطة للفنــان هشــام رزق مربيــة جالــري 2015 ، منظــم للعديــد مــن ورش إعــادة التدويــر 

مــع منظمــة محطــات 2016 ،  صالــون الشــباب 2018، 2019 ، 2020 ، ســمبوزيوم األقــر الــدويل للتصويــر األقــر 

ــري  ــوما أرت جال ــم س ــوم تنظي ــني  2018 ، 2020 ، أرت جيامنزي ــة يضء املهندس ــان يضء2 ، 3 قاع 2018 ، مهرج

ــرض  ــن 2020 ،  مع ــري موش ــي  جال ــرض جامع ــيتي 2019 ، مع ــاردن س ــدرار -ج ــة 7 م ــك 2018، روزنام الزمال

مســاحة عــرض تــام جالــري 2020 ، جائــزة ســيمبوزيوم األقــر.

أميـر عبد الغنـي أنـور
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ــداين  ــت املي ــم النح ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــدة بكلي ــد 1993، معي موالي

ــرض الســنوي الخــاص مبســابقة  ــاركت ىف 2020 املع ــوان ، ش ــة حل جامع

آدم حنــني ، 2020 الــدورة الثالثــة مــن معــرض Spirits 12 بجالــري 

مجــدوب،  2018، 2020 صالــون الشــباب،2019 معــرض جائــزة آدم حنــني 

لفــن النحــت ، 2019 معــرضspirits2 12 بجالــري مجــدوب ، 2018 

معرض spirits 12 بـ Magdoub art gallery ، 2017 ورشــة ســيمبوزيوم 

أســوان ، 2017 معــرض فــردي بقاعــة ســعد زغلــول بعنــوان بداخــل 

ــدرب 1718 ، 2016  ــت ب ــتند نح ــرض مس ــات ، 2016 مع ــدى البواب إح

ــرض  ــويرا ،2015 مع ــة APCD بس ــرض Mobili› ta tat te  مبؤسس مع

ــدرب 1718.  ــة ب ــردة الحكم ق

شــروق بـاســم هـالل 
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 مواليــد 1997، طالبــة يف كليــة الفنــون التطبيقية-قســم زخرفــة ، شــاركت يف معــرض 

ــون التطبيقيــة 0 ــات الورقيــة بكليــة الفن ــك، وعــرض اإليقاع املزايي ميني رمضان السيد

مارينا عامد فـوزي

علياء حسام إبراهيم

 مواليــد القاهــرة 1997، طالبــة بالســنة النهائيــة يف كليــة الفنــون التطبيقيــة قســم الزخرفــة، 
ــون  ــة الفن ــي يف كلي ــرض جامع ــا: مع ــة منه ــة الجامعي ــارض الفني ــض املع ــاركت يف بع ش
التطبيقيــة، معــرض شــعبيات، معــرض إيقاعــات ورقيــة ، بعــض املشــاركات يف مجــال 
التصويــر الجــداري منهــا: التصويــر الجــداري ملمــر املوميــاوات بالتحريــر وعملــني جداريــني 
ــخنة،  ــني الس ــة بالع ــة الجالل ــت يف مدين ــام والجراني ــوز للرخ ــع كن ــني ملصن ــني تابع لقاعت

ــزة تشــجيعية ضمــن مســابقة قــر الســكاكيني.  جائ

ــرض  ــاركت يف مع ــة ، ش ــم الزخرف ــون التطبيقية-قس ــة الفن ــة يف كلي ــد 1998، طالب موالي

ــة 0 ــون التطبيقي ــة الفن ــة بكلي ــات الورقي ــرض اإليقاع ــك، وع املزايي
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فنــون  بكالوريــوس   ،1996 الجيــزة  مواليــد 

ــامري  ــكيل املع ــت والتش ــم النح ــة - قس تطبيقي

والرتميــم 2019، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 

ــون  ــا مهرجــان ىض الشــباب العــرىب 3 ، صال منه

األول  دميــاط  ســيمبوزيوم   ،30  ،  29 الشــباب 

ليــس  امليديــا  ورشــة  نتائــج  معــرض   ،2017

التطبيقيــة  الفنــون  بكليــة  زجاًجــا  أو  حجــرًا 

ــة الفنــون  ــز يف الفــراغ بكلي 2018، معــرض تجهي

ــون  ــة صال ــج ورش ــرض نتائ ــة 2018، مع التطبيق

القاهــرة 48، مســابقة الشــباب للفنــون البريــة  

2019، معــرض جالــرى إيــوان األول 2019.

مصطفى محمـود عـامر



207

ــاركت ىف  ــة، ش ــة تجريبي ــة بري ــور 2012 ، فنان ــم ديك ــون تطبيقية-قس ــوس فن ــرة 1990، بكالوري ــد القاه موالي

العديــد مــن املعــارض الفنيــة داخــل وخــارج مــر، الجائــزة األوىل ملســابقة روزنامــة 2015 ، جائــزة معــرض فــردي 

لصالــون الشــباب 2015.

هـادية محمود خضـري
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ــع  ــا م ــة ودمجه ــم باملوســيقى اإللكرتوني ــوان ، مهت ــة املوســيقية-جامعة حل ــة الرتبي ــدادي كلي ــد 2002، إع  موالي
ــة األخــرى. ــون البري الفن

هــدير جــامل أحـمد 

زيــاد جـــامل أحــمد

والوســائط  الجرافيــي  التصميــم  بقســم  معيــدة   ،2019 فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس   ،1996 مواليــد 
الجامعيــة  املعــارض  مــن  العديــد  يف  شــاركت  حلــوان،   جامعــة  الفنيــة  الرتبيــة  بكليــة  املتعــددة 
يف  صنــع  معــرض   ،5  ،4 وأســود  أبيــض  صالــون  الثالثــة،  الــدورة  العــريب  للشــباب  يض  مهرجــان  منهــا 
يض3. مبهرجــان  جائــزة  نالــت   ، الفنــون2019  بأكادمييــة  الغــد  فنــاين  معــرض  اآلثــار  وزارة  تابــع  مــر 
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الفنانون الفائزون بجوائز صالون الشباب الدورة 30 لعام 2019 

الجائزة الكربى

محمد عيد أحمد

جائزة صالون الشباب» تصوير«

إسالم أحمد الريحاىن » مناصفة «

مصطفى سيف النرص » مناصفة «

جائزة صالون الشباب » نحت «

منى عمر مصطفى

جائزة صالون الشباب » رسم «

ســـارة عــــبـد الـفــتـــاح » مقسمة «

دعــاء عــبد الواحد » مقسمة «

سلمى أبو زيد » مقسمة «

جــــائـــزة صــالون الــشبــــاب » خزف «

أحمد محمد الحسينى » مناصفة «

إميان أحمد سليم » مناصفة «

جائزة صالون الشباب » تجهيز يف الفراغ «

محمد خالد عمران » مناصفة «

أحمد سليامن ، أحمد شعبان » مناصفة «

جائزة صالون الشباب » الفنون الرقمية «  

)تـصـويـــر ضـوئـى – كـمبيوتـر جـرافيـك(

مصطفى محمود عامر » مناصفة «

شيامء سمري عبد املنعم » مناصفة «

جائزة صالون الشباب » امليديا « )فيديو آرت – فنون تفاعلية(

أمنية محمد سيد ، فاطمة الزهراء سامي » مناصفة «

نرية مصطفى فتحى » مناصفة «

الجائزة التشجيعية

أسامء جامل عبد الوهاب

محـمــد سـعـيد حـسـن

أمـيـرة سـعـد مــحـمد

سلمى عصـام

صــفـاء مـحـمـد عـطـية

هـاجـر رجـب

جوائز الدورة السابقة
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رؤيــة فنيــة للبوســتـر 

الفـنـان / إســالم عبد اللــه

شكر خـاص لفــريق العمـل بقصـر الـفنــون

إعداد املادة العلمية للكتالوج

مركز معلومات قرص الفنون

متابعة املطبوعات

منـال علـوي 

اإلخـراج الـفنـي للـكتـالـــوج 

أ/ عبر محــمد محمد 

د/ سوزان عبد الواحد 

أ/ إســراء محمود طه 

مـراجعة لغـويـة

أ/ سمــاح العبــد 

أ/ مـهـــا محمود 
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