




تحـت رعايــة

ا.د

وزيــرة الثقافــة





نقطــة إلتقــاء تتجــدد مــع صالــون الشــباب .. الحــدث األهــم واملحطــة الرئيســية لالكتشــاف، للطمــوح، ألحــالم النجوميــة..
ليبقــى الصالــون هــو الرافــد الحقيقــي للحركــة التشــكيلية املرصيــة باملواهــب الواعــدة والجــادة الســتمرار مســرية اإلبــداع.

يف دورتــه الثانيــة والثالثــون تتجــدد الدوافــع والتحديــات أمــام شــباب واثــق مــن قدراتــه عــىل تقديــم نفســه بالشــكل الناجــح 
وســط أجــواء مــن التحفيــز والدعــم والرعايــة التــي يخلقهــا الصالــون واســتطاع خــالل دوراتــه الســابقة إفــراز أســامء بــات أغلبهــا 

حاليًــا نجوًمــا يف ســامء الفــن التشــكييل.
ــه  ــا نرتقب ــا أصبحن ــرد والجــرأة .. هــذا م ــد الدهشــة والتم ــه موع ــة بأن ــات يقيني ــروح الشــباب قناع ــون متشــًحا ب رســخ الصال
بشــغف لتــدور بعدهــا حــوارات حــول األفــكار والتقنيــات واألســاليب التــي تغطــي كل مجــاالت الفنــون التشــكيلية يف 
األغلــب.. وأصبــح الصالــون كذلــك ومبنتهــى الصــدق أحــد أهــم األحــداث الناجحــة التــي ترعاهــا وزارة الثقافــة وقطــاع الفنــون 
ــة  ــاحة الحقيق ــدع يف س ــباب املب ــة للش ــات الطيب ــري وكل األمني ــدث الكب ــذا الح ــىل ه ــني ع ــة للقامئ ــكل التحي ــكيلية .. ف التش
ــا. ــا بعده ــن م ــا ع ــا قبله ــف م ــب أن يختل ــي يج ــة الت ــو البوصل ــراين» فه ــني أق ــا ب ــن أن ــة «أي ــىل إجاب ــوح ع ــوف بوض والوق

ا.د. 
 رئيس قطاع الفنون التشكيلية





ــًة ــداع  »حامل ــم أرض اإلب ــوان « الحل ــق تحــت عن ــي تنطل ــون الشــباب والت ــون مــن صال ــة والثالث ــدورة الثاني ــأيت ال ت
معهــا أحــالم الشــباب يف تقديــم أنفســهم إىل حركــة الفــن التشــكييل بشــكل متميــز يتســم بالقــدرة عــىل اإلبــداع 
ــة  ــو نقط ــم  ه ــبة له ــباب بالنس ــون الش ــار كان صال ــني كب ــامء فنان ــوار أس ــامئهم إىل ج ــع أس ــة، ووض ــة الفني والخصوصي

ــى االَن. ــه األوىل وحت ــذ دورت ــوا من ــا مض ــدار ٣١ عاًم ــىل م ــة ع ــم الحقيقي انطالقه
ــق  ــىل تحقي ــن ع ــني القادري ــني املبدع ــن الفنان ــد م ــل جدي ــور جي ــا إىل ظه ــا وتطلعاتن ــدورة اَمالن ــذه ال ــل ه ــام تحم ك
ــكييل  ــن التش ــاحة الف ــادة إىل س ــة ج ــارب فني ــدة وتج ــامء واع ــم أس ــو تقدي ــام وه ــدث اله ــذا الح ــمى له ــدف األس اله

ــاٍم. ــد ع ــا بع املــرصي عاًم

ا.
رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون





صالون الشباب ... إبداع مستمر

اليــزال صالــون الشــباب أحــد الروافــد اإلبداعيــة والتجريبيــة ويشــكل أحــد الركائــز األساســية يف تشــكيل املشــهد العــام لحركــة 
الفــن املصـــري املعاصـــر، مبــا يقدمــه مــن طــرح مغايــر يحمــل الدهشــة واالختــالف بــني الطمــوح واملغامــرة، بــروح الشــباب 

ــات والركــود. الجســور لتحــدي كل حــاالت الثب
وماقدمــه شــباب الفنانــني عــىل مــدى الــدورات الســابقة مــن إبــداع يفــك شــفرة االتصــال بــني معطيــات الواقــع البــرصي املعــارص 
يف املشــهد العاملــي مــع أصالــة ورؤيــة املســتقبل للفــن املصـــري، وهــو مــا يجعــل صالــون الشــباب مبثابــة النبــع الــذي الينضــب 
وقــد تبلــورت خاللــه العديــد مــن التجــارب الجــادة لجيــل مــن الفنانــني يكمــل مســرية اإلبــداع لحركــة الفــن املصـــري املعاصـــــر.

ا.د. 
 رئيــس لجنــة التحكيم 





الفنان أ.د/ خالــــــــــــد ســــــــــرور                                           رئيًسا للجنة
الناقدة/ سـوزان شكـرى يعقـوب قدس                                            عضًوا 
الفنان/ طـارق مصطفـى شكـري عبـده                                           عضـًوا

األستاذة/  داليـــا مصطفــــى محمــــد                                           رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون
األستاذ/ محمــد إبراهيـم توفيــق علـي                                          مدير قرص الفنون
األستاذة/ رحاب عبد الواحد عبد الفتاح                                           أمينـــة اللجنــــة

الفنان أ.د/ عامد عبد النبي عبد العزيز أبو زيد                                 رئيًسا للجنة
الفنان د/ خالــــد ســــراج الديــــن فهمــــي                                  عضًوا
الفنان د/ سعيــــد سعــــد محمــــد بــــــدر                                  عضًوا
الناقدة/ ســــوزان شكــري يعقـــوب قــــدس                                 عضًوا
الفنان/ طـــارق مصطفـــى شكـــري عبــــده                                  عضًوا
الفنانة د / مــــــــروة عــــــادل عطيـــــــــة                                  عضًوا
الفنان د/ هانـي عبد الهــادي صالـح درويــش                                 عضًوا

األستاذة/ رحـــاب عبـد الواحــد عبـد الفتــاح                                  أمينة اللجنة





أحمـــد أشــــرف محمــود  
أحمـــد شعبـــان أبـو العال  
أحمد عبد الحميد الشافعى  
أحمـد مجـــدي عبــداللــه   
أحمـــد محمــود سليمــان  
أحمـــد محمـــود سعيــــد  
إســراء عبد الفتـاح حسيـن  
أسمـــاء محمــــد أحمــــد  
أسمـــاء محمــود رمضـــان  
آالء ياســـــر أبــــو بكــــر   
أمنيـة جمـال عبـد العظيـم  
أميـــرة عبـــــده عطيـــــه  
أنسيمـــون نـــادي ناثـــان  
آيـــــة سيـــــد سنوســــي  
آيــــة صـــالح محـــــروس  
إميــــان عامــــر إبراهيـــم   
بسنـــت فتحـــي الصبـــاغ  

تسنيــــم بــــدر محمـــــد  
جــــورج وهيــب فاضـــل  
حسنـــة حنفــى محمـــود  
حمـــاس حامــد صباحـــي  
دينــــا صموئيــــل نصــــر  
رحــاب عبد الفتـاح هـارون  
روان عبــــد الـــاله بكــــر  
ريهـام عبـد الوهـاب املريس  
ريهام محمد محمود قاسـم  

ســـارة حسيــن الوصيـــف   
سـارة عبد الله عبد الحميد  
ســـــارة عصــــــام طـــــه  
ســــارة محمـــد تهامــــي  
ســــارة محمـــــد خيـــــر  
سمـــاح أحمـــد الشامــي  

شـــروق يحيــــى السيــــد  
شيــــري إيهـــاب حكيــــم  

شيمـــاء محمـــد األلفـــي  
شيمـــاء محمـــود أحمـــد  

علـــي أحمــــــــد علــي  
عمــر رأفــت محـي الديـن  
عمـرو محمـد حسام الدين  
عيىس أبـو السعـود محمود  
فاطمـــــة رمضــــان سيـد  
فيلوباتيــر حليـم عجيـــب  
فيولــــــت أميـــــــر داود  
كريـم رأفـت محـي الديـن  
ماجـــي عاطـــف مريــــد  
محمـــد أحمــــد زيـــادة  
محمـــد أميـــن التهامـــي  
محمــد حسيـن عبد الباقي  
محمــد رجــــب فتحــــي  
محمــد مدحـــت السيـــد  
محمـود عبـد الشايف بيومي  

محمـــود محمـــد سنويس  
مـــراد محمــــــد مــــراد  
منــة اللـه محمــد حســن  
منـــة الله محمــــود رزق  
مــــي يســـــــن أحمــــد  
مينــــا نصيـــــف فهمــي  

نـــدى أحمــــد رشيــــف   
نــدى عبـد الوهـاب نـــدا  
نهلــة رضــا عبــد الحميـد  
نهلـــه درويـــش أحمــــد  
هبـة الله يســري إسامعيل  

هبـــة سيــــــــد أحمــــد   
ياسميـن جمـال الدين عيل  
ياسميـن جمـــال محمـــد  
ياسميــن حسيـن حسنــي  
مينـــى رمضـــان السيــــد  
يوســف إدريـــس عبـــده  



 مواليــد ١٩٩٤،  بكالوريــوس هندســة حلــوان، بــدأ 
ــذ الصغــر ، شــارك ىف مهرجــان  شــغفه للرســم من
ــم  ــوان، انض ــة حل ــكيلية ٤٢ بجامع ــون التش الفن
لفريــق اللقطــة الواحــدة الــذي أسســه أ . د عبــد 
ــق يف  ــع الفري ــارك م ــدي ٢٠١٧،  ش ــز الجن العزي
عــدة معــارض جامعيــة، معــرض خيــال مآتــه 
بقاعــة صــالح طاهــر باألوبــرا، معــرض ســفينة أدم 
بقاعــة بيكاســو آرت بالتجمــع الخامــس ، معــرض 
أشــجار عمالقــة بقاعــة أزاد بالزمالــك، معــرض 
املســحورة مبتحــف أحمــد شــوقي، املركــز األول يف 
مجــال الرســم يف مهرجــان الفنــون التشــكيلية ٤٢.

نيورالينك – أكريليك عىل توال ١٤٠ × ١٠٠

أحمد أرشف محمود

١٤



يف  شــارك  معــارص،  تشــكييل  فنــان   ،١٩٩١ مواليــد   
أهمهــا  والجامعيــة  الفرديــة  املعــارض  مــن  العديــد 
بوخارســت،  الرومــاين  باملتحــف  الكتــاب  فــن  بينــايل 
صالــون الشــباب، ســمبوزيوم األقــرص الــدويل العــارش 
 ،Arts Hub بجالــريي   Le Voyage للتصويــر، معــرض
معــرض يض، معــرض Continuumبجالــريي املرشبيــة، 
ــزة  ــون،  جائ ــرص الفن ــات بق ــردي رسمدي ــرض ف ــام مع أق
ــرص  ــمبوزيوم األق ــاركة بس ــزة املش ــي، جائ ــل الجامع العم
ــون  ــراغ صال ــز يف الف ــزة التجهي ــباب ٢٨، جائ ــون الش صال
الشــباب ٣٠ ، لديــه مقتنيــات داخــل مــرص مبتحــف الفــن 
األفــراد،  لــدى  الثقافيــة،  التنميــة  صنــدوق  الحديــث، 
الســعودية.  الهنــد،  الرومــاىن،  باملتحــف  مــرص  خــارج 

أحمد شعبان أبـو العال

ورق دهب ، أكريليك عىل توال – ٢٠٠ × ٣٠٠

١٥



ــر،  ــم تصوي ــة- قس ــون جميل ــوس فن ــد ١٩٨٩، بكالوري موالي
ماجســتري ىف التصويــر املــرصي القديــم، دكتوراه عــن الترشيح 
ــون  ــة الفن ــي بكلي ــح الفن ــر والترشي ــدرس التصوي ــي، م الفن
ــد يف  ــب والتجدي ــم التجري ــورة، دائ ــة املنص الجميلة-جامع
اســتخدام الخامــات املختلفــة والتقنيــات التصويريــة ، عاشــق 
للحضــارة الفرعونيــة، شــارك يف الكثــري مــن املعــارض املحليــة 
ــروض  ــتة ع ــخصية، س ــارض ش ــة مع ــام خمس ــة ، أق والدولي
ــال لقــب صاحــب أكــرب لوحــة  ــة أمــام الجمهــور، ن أداء حي
يف العــامل تحــت قــاع البحــر األحمــر ليدخــل بهــا موســوعة 

جينيــس لألرقــام القياســية، نــال العديــد مــن الجوائــز.

الحديقة امللكية – أكريليك عل توال – ١٢٠ × ١٥٠ 

أحمد عبد الحميد الشافعي

١٦



مواليــد ١٩٩٤، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 
ــور تخرجــه  ــس ف ــل بالتدري ٢٠١٦،  عم
ثــم التحــق بكليــة الفنــون الجميلــة 
ورئيــس  مؤســس  عضــو   ، بالزمالــك 
املرصيــة  الجمعيــة  إدارة  مجلــس 
ــد  لشــباب التشــكيليني، شــارك يف العدي
ــن املعــارض داخــل مــرص وبالخــارج،  م
 ،٢ إبــداع  مســابقة  يف  األوىل  الجائــزة 
مجــال   ٣١ الشــباب  صالــون  جائــزة 
ــراد  ــدى األف ــات ل ــه مقتني ــر، ل التصوي
وخارجهــا  مــرص  داخــل  واملؤسســات 
الحديــث.  الفــن  متحــف  أهمهــا 

أحمد مجدي عبد الله

نهاية اللعبة – زيت عىل توال – ٥٤ ×١٩٠ / ١٢٢ × ١٩٠ / ٥٤ × ١٩٠

١٧



صدأ عىل توال – ٢٠٠ × ١٠٠

مواليــد ١٩٩٠، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ٢٠١٣ ، دبلــوم عــام يف تخصــص الرســم 
والتصويــر ٢٠١٧، فنــان بــرصي معــارص يهتــم بالوســائط الجديــدة والدمــج بــني العلــوم 
والتكنولوجيــا، يعمــل كقيــم فنــي بقطــاع الفنــون التشــكيلية منــذ ٢٠١٥، يعــد لرســالة 
ــة والوســائط  ــون الرقمي ــة يف الفن ــج زمال املاجســتري يف نفــس التخصــص، التحــق بربنام
الجديــدة يف مؤسســة كايروترونيــكا يف مــرص بالتعــاون مــع مؤسســة impact يف هولنــدا، 
الجائــزة الكــربى صالــون الشــباب ٢٧، جائــزة مهرجــان ضـــي الثــاين، جائــزة التجهيــز يف 

ــا . الفــراغ صالــون الشــباب ٣٠، جائــزة مهرجــان مــا بعــد الكورون

أحمد محمود سليامن

١٨



مواليــد ١٩٩٣، معيــد بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلوان-قســم 
التصويــر الزيتــي ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض املحليــة منهــا صالــون 
ــة  ــرة مبكتب ــرض أول م ــارقة ، مع ــداع الش ــرض إب ــباب ٢٧ - ٢٩، مع الش
اإلســكندرية، معــرض الفنــان حســنى البنــاين ، مهرجــان التصويــر يف كليــة 
ــك،  ــداع يف الزمال ــة إب ــرواد بقاع ــرض الشــباب وال ــة ، مع ــون الجميل الفن
شــارك يف رســوم جداريــة يف موكــب نقــل املوميــات امللكيــة، جائــزة العمل 
ــزة  ــراغ، جائ ــز يف الف ــال التجهي ــباب ٢٩ يف مج ــون الش ــي يف صال الجامع

ــاين. ــان حســني البن ــزة الفن ــي ، جائ ــر الزيت ــداع الشــارقة يف التصوي إب

ألوان زيتية – ٣٠ × ٤٠ للجزء الواحد

أحمد محمود سعيد

١٩



مواليــد ١٩٩٦، بكالوريــوس تربيــة فنية-جامعــة حلــوان 
٢٠١٩، طالبــة مبرحلــة املاجســتري بقســم النقــد والتذوق 
الفنــي بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان، شــاركت 
يف معــرض إعــادة صياغــة ألعــامل الفنــان حمــدي 
عبداللــه مبركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠١٧، معــرض أمســيا 
ــاين  ــار ٢٠١٨، معــرض فن ــدويل متحــف محمــود مخت ال
الغــد بأكادمييــة الفنــون ٢٠١٩، معــرض جامعــة حلــوان 
 IVLA ٢٠٢٠، املعــرض االفرتاضـــي األول الخــاص مبؤمتــر
ــرة  ــز الجزي ــود مبرك ــض وأس ــون أبي ــدويل ٢٠٢٠، صال ال
التابعــة  الفنــون  بجائــزة  املشــاركة   ،٢٠٢٠ للفنــون 

ــاروق حســنى ٢٠٢٠. ملؤسســة ف

إرساء عبـدالفتاح حسيـن

أكريليك عىل قامش ١٠٠ × ١٠٠

٢٠



مواليــد القاهــرة ١٩٩٩، طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة باألقصـــر، شــاركت يف العديد 
مــن املســابقات يف الفــرتة الثانويــة، معــارض قــرص ثقافــة ســوهاج، مســابقة نــوار 

للرســم، معــرض جامعــة األقــرص.

سالم – ألوان زيتية – ١٢٠ × ١٩٠ 

أسامء محمد أحمد

٢١



ــدة  ــادن، معي ــد ١٩٩٠، ماجســتري أشــغال مع موالي
بكليــة الرتبيــة الفنيــة جامعــة حلــوان، شــاركت ىف 
ــون  ــا صال ــارض واملســابقات منه ــن املع ــد م العدي
الســاقية  صالــون   ،٣٠-  ٢٩  -  ٢٧  -  ٢٦ الشــباب 
ــيل  ــن الح ــان ف ــرية، مهرج ــة الصغ لألعــامل الفني
للشــباب  مهرجــان يض   ،  ٢٠١٦ الثالثــة  الــدورة 
العــرب الثــاين، الثالــث، مهرجــان فــن الحــيل الرابع، 
ــون  ــزة صال ــس، جائ ــود الخام ــض وأس ــون أبي صال
الجنــوب الــدويل الخامــس يف الرســم، جائــزة املركــز 
األول رســم مســابقة نهــر البحــر الــدورة الســابعة.

أسامء محمود رمضان

ليلة مرصعة بالعجول – أحبار ، دهب عىل ورق – ١٧٠ × ١٢٠

٢٢



مواليــد أســيوط ٢٠٠١، طالبــة بكليــة الرتبيــة النوعيــة قســم الرتبيــة الفنيــة جامعــة أســيوط، 
ــا مهرجــان يف حــب مــرص للرســم عــىل  ــة منه ــارض الجامعي ــن املع ــد م شــاركت يف العدي
األســوار مبحافظــة أســيوط ٢٠١٧، العديــد مــن املســابقات والفعاليــات يف قــرص الثقافــة مــن 
٢٠١٧ حتــى ٢٠٢١، مســابقة الفنــون التشــكيلية تصويــر لطلبــة كليــات الجامعــات، مســابقة 
املواهــب الفنيــة عــىل مســتوى كليــات جامعــة أســيوط، املســابقة الفنيــة يف مجــال الرســم 

املقامــة مبمــىش أهــل أســيوط الســياحي التابعــة للهيئــة اإلقليميــة للتنشــيط الســياحي.

بداية – خامات متعددة – ٥٠ × ٧٠ × ٣٠

آالء يارس أبو بكـر

٢٣



ــة  ــة الفنية-جامع ــة الرتبي ــة كلي ــة الخامس ــة بالفرق ــد ٢٠٠٠، طالب موالي
حلــوان، شــاركت يف معرض جامعة حلوان ٢٠١٧، معــرض إبداعاتهن ٢٠٢١.

أمنية جامل عبد العظيم

عظام متهالكة – أكريليك شفاف ، أستنسل ٦٠ × ٨٠

٢٤



مواليــد ١٩٩٨، بكالوريــوس فنون 
اإلســكندرية  جامعــة  جميلــة  

٢٠٢١، فنانــة تشــكيلية.

سكون – زيت عىل توال ١٠٠ × ١٠٠

أمرية عبده عطية

٢٥



مواليــد ١٩٩٤محافظــة املنيــا، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم التصويــر جامعــة 
ــة  ــة ماجســتري بكلي ــوان ٢٠١٨، باحث ــدي ماجســتري جامعــة حل ــا ٢٠١٧، متهي املني
ــة  ــاء الكلي ــارض أثن ــدة مع ــاركت بع ــوان ٢٠١٩، ش ــة حل ــة جامع ــون الجميل الفن
ــس،  ــداع الخام ــابقة إب ــات، مس ــبوع الفتي ــابقة أس ــا مس ــابقات منه ــدة مس وع
مســابقة إبــداع مراكــز الشــباب، معــرض ارتيشــتاين، معــرض شــباب التشــكيليني 
٢، املركــز األول يف مســابقة أســبوع الفتيــات، املركــز الثالــث عــىل الجمهوريــة يف 
مســابقة إبــداع الخامــس، املركــز الثــاين عــىل الجمهوريــة يف مســابقة إبــداع مراكــز 

ــوزارة الشــباب والرياضــة  ٢٠٢٠، ٢٠٢١. الشــباب، منحــة التفــرغ التابعــة ل

أنسيمون نادي ناثان

أهواك بال أمل – ألوان زيتية – ٧٠ × ١٤٠

٢٦



ــوان وإجــراء  ــة ٢٠٢١، شــغوفة باألل مواليــد ١٩٨٩، بكالوريــوس فنــون جميل
كثــري مــن التجــارب باســتخدام خامــات متنوعــة يف األعــامل الفنيــة، شــاركت 
يف صالــون الشــباب الــدورة ٣١، مســابقة مؤسســة فــاروق حســنى للثقافــة 
والفنــون، مهرجــان إبــداع ٨، معــرض يف مكتبــة مــرص العامــة باملنيــا، معــرض 

تابــع لبنــك CIB بكليــة الفنــون الجميلــة.

منار – خامات مختلفة عىل خشب – ٥٠× ٧٠

آية سيد سنويس

٢٧



مواليــد اإلســكندرية ١٩٩٨، بكالوريــوس فنون جميلة-قســم التصوير 
جامعــة اإلســكندرية ٢٠٢١، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 
ــة  ــون الجميل ــف الفن ــدأ مبتح ــرض مبت ــا: مع ــة منه ــورش الفني وال
٢٠١٧، معــرض عــن الدراســات الترشيحيــة بكليــة الفنــون الجميلــة 
ــكندرية  ــه اإلس ــربا ٣ بأتيلي ــرض مت ــرض أركان ٢٠١٨ ، مع ٢٠١٧، مع
ــان التشــكييل الــرويس  ٢٠١٩، معــرض عــن الدراســة التحليليــة للفن
باإلســكندرية ٢٠١٩،  الــرويس  الثقــايف  باملركــز  ريريــخ  نيكــوالي 
ــد مــن  ــان مبتحــف محمــود ســعيد، نالــت العدي ــة فن معــرض بداي

ــة. ــارض الفني ــن املع ــة م ــهادات التقديري الش

آيـة صـالح محـروس

 سيدة السلم – ألوان زيت عىل توال - ١٢٠ × ٨٠

٢٨



مواليــد ١٩٨٨، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ٢٠٠٩، ماجســتري تربيــة فنيــة جامعــة حلــوان ٢٠١٢، شــاركت يف صالــون الشــباب ٢٨ - ٢٩، ملتقــى إبداعــات 
املــرأة املرصيــة ٢٠١٧، ، ملتقــى إبداعــات املــرأة املرصيــة ٢٠٢١، نالــت جائــزة املركــز األول تصويــر يف ملتقــى إبداعــات املــرأة املرصيــة ٢٠١٧.

Pied piper  ألوان زيتية – ٤٠ × ٤٠  للجزء الواحد

إميان عــامر إبـراهيم

٢٩



بسنت فتحي الصباغ

عامل املمكنات – خامات مختلفة – ٤٠ × ٤٠ للجزء الواحد

ــون الجميلة-جامعــة اإلســكندرية، شــاركت يف  ــة الفن ــد ١٩٩٣، مــدرس مســاعد بكلي موالي
ــدويل  ــرض ال ــا: املع ــى اآلن منه ــذ ٢٠١٦ حت ــة من ــة والدولي ــارض املحلي ــن املع ــد م العدي
للفــن املعــارص بــني مــرص وكوريــا الجنوبيــة باإلســكندرية، ســمبوزيوم كرنفــال مــرص الدويل 
للفنــون مبدينــة رشم الشــيخ، مهرجــان املــرأة العربيــة لإلبــداع يف دورتــه الثانيــة، ملتقــى  
فنــون شــباب العــامل مبدينــة رشم الشــيخ، مهرجــان يض للشــباب العــريب، معــرض منتــدى 

الجــامل بــني الواقــع والخيــال بــدار األوبــرا املرصيــة . 

٣٠



ــم  ــة قس ــة فني ــوس تربي ــد ١٩٩٨، بكالوري موالي
املعــارض  مــن  العديــد  يف  شــاركت  ثقــايف، 
الخاصــة بالكليــة، صالــون الشــباب ٣١، معــرىض 
ــيل،  ــد ع ــرص محم ــد بق ــرص، تجاعي ــع يف م صن
للثقافــة  حســني  فــاروق  مؤسســة  مســابقة 

 .٢٠٢٠ والفنــون 

أكريليك عىل توال - ١١٠ × ١٣٠ 

تسنيم بدر محمد

٣١



فنية-جامعــة  تربيــة  بكالوريــوس   ،١٩٩٠ القاهــرة  مواليــد 
حلــوان٢٠١١، شــارك يف العديــد مــن املهرجانــات والــورش 
الفنيــة داخــل مــرص وخارجهــا، أســس أكادمييــة دافنــيش لتعليم 
ــميت  ــة ٢٠١٦ وُس ــه الفني ــة برؤيت ــكيلية الخاص ــون التش الفن
بأكادمييــة دافنــيش لتعليــم الرســم والفنــون، ورشــة يف جامعــة 
كيــت الهنديــة ٢٠١٤، معــرض دوىل منظــم مــن جامعــة كيــت 
الهنديــة ٢٠١٤ ، معــرض جامعــي ومضــات ٢٠١٦، صالــون 
للشــباب  مهرجــان يض  الشــباب،  الجنــوب ٢٠١٦، صالــون 
لــه  للشــباب،  الــدوىل  اوســرتاكا  بينــايل  الــدورة ٣، جائــزة 
مقتنيــات لــدى الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، ســفارة مــرص 
ــا  ــي، بانورام ــل جامع ــرص عم ــا م ــة تحي ــد جداري ــة الهن بدول

ــر.  ــرب أكتوب ح

 جورج وهيب فـاضل

أحالم متوازنة – خامات متعددة – ١٢٠ × ٦٠

٣٢



جميلة-جامعــة  فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٨٧ اإلســكندرية  مواليــد 
ــون  ــاركت ىف صال ــكيلية ش ــة تش ــر، فنان ــم التصوي ــكندرية قس اإلس
الشــباب، املعــرض العــام، معــرض أجنــدة، مجموعــة معــارض دوليــة  

ــرتا. ــكا، إنجل ــا، إمري ــدة، إيطالي ــة املتح ــارات العربي باإلم

The forgotten أكريليك وفحم عىل توال – مساحات متعددة

 حسنة حنفي محمود

٣٣



ــم جامعــة فــاروس٢٠٢٠، شــاركت يف عــدة  ــون وتصمي ــد ١٩٩٧، بكالوريــوس فن موالي
معــارض تابعــة لجامعــة فــاروس، معــرض مســابقة الشــباب للفنــون البرصيــة ٢٠٢٠.  

حامس حـامد صباحي

فرط التفكري والذات – زيت عىل توال – ٩٠ × ١٨٠ 

٣٤



مواليــد ١٩٩٣، مــدرس مســاعد بقســم الرســم والتصويــر كليــة الرتبيــة الفنيــة، ماجســتري 
ــف  ــخيص مبتح ــرض ش ــت مع ــر، أقام ــا ىف التصوي ــع وامليتافيزيقي ــني الواق ــة ب ىف العالق
محمــود مختــار ٢٠١٩-٢٠٢٠، شــاركت يف ملتقــى األقــرص الــدويل للتصويــر ٢٠٢٠، ملتقــى 
ــون، مهرجــان يض للشــباب  ــاروق حســني للفن ــزة ف ــة٢٠٢٠، مســابقة جائ مراســم النوب
العــريب٢٠٢٠ ، صالــون الشــباب ، معــرض هيئــة تدريــس قســم الرســم والتصويــر بقاعــة 
إبــداع الزمالــك ٢٠١٩، معــرض ومســابقة الفنــون البرصيــة للشــباب مبركــز الحريــة لإلبداع 

باإلســكندرية ٢٠١٩، فعاليــات املؤمتــر الوطنــي األول للشــباب املقــام ىف رشم الشــيخ .

تفاحة – زيت عىل توال ٧٠ × ٣٠ 

دينا صموئيل نرص

٣٥



الفنیــة  الرتبیــة  بكلیــة  مســاعد  مــدرس   ،١٩٨٨ مواليــد 
جامعــة حلــوان  ٢٠١٧، شــاركت يف معــرض صالــون الســاقیة 
ــرض  ــباب ٢٠١٢، مع ــون الش ــرة ٢٠١١، صال ــامل الصغی لألع
تفانیــن بأتیلیــه القاھــرة ٢٠١٥ ، صالــون أبیــض وأســود 
ــرض  ــون ٢٠١٥، مع ــرة للفن ــز الجزی ــة مبرك ــا الثالث يف دورته
األرض واإلنســان مبكتبــة اإلســكندریة بیــت الســناري ٢٠١٥ ، 
معــرض الجورنیــكا ٢٠١٥ بجمعیــة محبــي الفنــون الجمیلــة 
٢٠١٥، معــرض الرتاســینا األول للشــباب اإلســكندریة ٢٠١٥ ، 
معــرض ومضــات بجالیــري الجریــك كامبــس مكتبــة الجامعة 
مبركــز  لــون  دفقــة  شــخيص  معــرض   ،٢٠١٦ األمریكیــة 
ــرات  ــاركة يف املؤمت ــور واملش ــون ٢٠١٦، الحض ــرة للفن الجزي

ــل .  ــدورات وورش العم ــارضات وال ــدوات واملح والن

رحاب عبد الفتاح هارون

وجود -  خامات مختلفة – ٢٠٠ × ١٠٠

٣٦



ــم  ــة - قس ــون جميل ــوس فن ــد ١٩٩٧، بكالوري موالي
تصوير-جامعــة اإلســكندرية ٢٠٢٠، شــاركت يف عــدد 
ــة داخــل مــرص منهــا مــرشوع  ــات الفني مــن الفاعلي
كتــاب الحــب والســالم ضمــن فعاليــات ملتقــى 
كاتريــن ٢٠١٨،  نصــيل معا-ســانت  األديــان هنــا 
مــرشوع خيــال الظــل مكتبــة اإلســكندرية ٢٠١٧، 
معــرض مســاحة عــرض فيتــام جالــريي ٢٠٢٠، صالون 
الشــباب ٣١، معــرض مســابقة فــاروق حســني مبركــز 

الجزيــرة ٢٠٢٠ .

أكريليك عىل توال – ١٠٠ × ١٤٠ 

روان عبد الاله بـكر

٣٧



جميلة-جامعــة  فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٩٧ مواليــد 
ــة  ــد مــن املعــارض الفني اإلســكندرية،  شــاركت يف العدي
 London Art  :واالحتفاليــات والــورش الفنيــة منهــا
ــايل لنــدن  Biennale at Chelsea Old Town Hall، بين
ــه اإلســكندرية ٢٠١٩ ،  ــة بأتيلي للفــن، معــرض متــربا ثالث
ــون  ــف الفن ــة مبتح ــدورة الثالث ــم ال ــوار للرس ــابقة ن مس
ــوم العاملــي  ــة الي ــة باإلســكندرية ٢٠١٩،  احتفالي الجميل
للمتاحــف مبتحــف محمــود ســعيد ٢٠١٨،  جداريــة 
  ،٢٠١٨ باإلســكندرية  الحــدود  حــرس  ســتاد  تجميــل 
ــتقبال  ــة اس ــر بقاع ــح أويل تصوي ــرض ترشي ــحت ملع رش
ــون  ــف الفن ــدأ مبتح ــرض مبت ــر ٢٠١٨،  مع ــم تصوي قس
الجميلــة أربعــة أعــامل فنيــة ٢٠١٧ ، معــرض بدايــة 

ــعيد ٢٠١٧. ــود س ــف محم ــان مبتح فن

ريهام عبدالوهاب املريس

اإلسكندرية والبلوكات – ألوان زيتية عىل قامش – ١٢٠ × ١٠٠

٣٨



تطبيقية-قســم  فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٩٠ مواليــد 
ــون  ــة الفن ــتري بكلي ــاث، ماجس ــيل واألث ــم الداخ التصمي
التطبيقية-جامعــة حلــوان، فنانــة ومصممــة ديكــور 
حــرة، مــدرس مســاعد بكليــة الفنــون التطبيقيــة جامعــة 
٦ أكتوبــر، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض وورش 

ــدويل . ــيل وال ــتوى املح ــىل املس ــة ع ــل الجامعي العم

أنا أستطيع – أكريليك عىل توال – ٨٠ × ١٢٠

ريهام محمد محمود قـاسم

٣٩



مواليــد  ١٩٩٣، تعمــل يف مجــال الفنــون التشــكيلية، 
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة 
منها:معــرض الفــن املعــارص إيطاليــا، معــرض ثــورة 
الفــن تايبيــه تايــوان، املهرجــان الــدوىل للفنــون 
ضمــن  كانــت   ،٢٠٢١ الخيمــة  بــرأس  البرصيــة 
الفائزيــن يف املســابقة الدوليــة للفــن والتصميــم 
التابعــة ألكادمييــة ريتــيش للفنــون بفلورنســا إيطاليــا 
٢٠١٩، ضمــن الفائزيــن الذيــن شــاركوا مبشــاريعهم 
الفنيــة الخاصــة بربنامــج اإلقامــة الفنيــة زراتــان 
لــدى  مقتنيــات  لهــا   ،٢٠٢٠ بالربتغــال  لشــبونة 

ــرتا . ــدا، أمريكا،إنجل ــرص، كن ــراد مب األف

سارة حسني الوصيف

أرض الخيال – ألوان زيتية عىل كانفاس – ٥٠ × ٥٠

٤٠



مواليــد  ١٩٩٦، بكالوريــوس تربيــة فنية-جامعــة حلــوان ، طالبــة ماجســتري قســم 
ــا:  ــد مــن املعــارض منه ــة، شــاركت يف العدي ــة الفني ــة الرتبي أشــغال خشــب بكلي
امللتقــى الــدويل للفنــون والحــرف الشــعبية، الــدورة الثانيــة مللتقــى شــباب 

ــوان . ــريي اي ــازار األول لجال ــون، الب ــة الفن أكادميي

الحطام – ألـوان زيتية – ٥٥× ١٠٠ 

سارة عبـدالله عبـد الحميد

٤١



ــة  ــوان ٢٠٢٠، طالب ــة حل ــة فنية-جامع ــوس تربي ــد ١٩٩٦، بكالوري موالي
ــة، عضــو  ــة الفني ــة الرتبي ــا قســم الرســم والتصوير-كلي بالدراســات العلي
بجامعــة اللقطــة الواحــدة، شــاركت يف مســابقة التميــز والجــودة اليابانيــة 
بالتعــاون مــع منظمــة اليونيســف الدوليــة ٢٠٠٩، مهرجــان الزمالــك 
ــفارة  ــرض س ــة ٢٠١٦، مع ــن والهندس ــرض الف ــون ٢٠١٥- ٢٠١٧، مع للفن
ــة  ــباب أكادميي ــى ش ــريب، ملتق ــباب الع ــون يض للش ــا ٢٠١٧، صال رصبي
الفنــون يف دورتــه الثانيــة ٢٠١٩، شــهادة التميــز يف صالــون يض للشــباب 
العــريب ٢٠٢٠، لديهــا مقتنيــات مبصـــر، السعـــودية ، جامعة امللك ســليامن 

الدوليــة بطــور ســيناء .

سارة عصـام طه

أيلوروفوبيا – أكريليك عىل توال - ١١٧ × ٩٣

٤٢



فنيــة- تربيــة  ١٩٩٦،بكالوريــوس  مواليــد 
ماجســتري  باحثــة   ،٢٠١٩ حلــوان  جامعــة 
ــه  ــة الرتبي ــامت الزخرفية-كلي ــم التصمي بقس
العديــد  يف  شــاركت  الفنية-جامعةحلــوان، 
ــض وأســود،  ــون أبي ــا: صال ــارض منه ــن املع م
صالــون الشــباب، أقامــت معــارض فرديــة 

. حلــوان  الفنية-جامعــة  الرتبيــة  بكليــة 

إنعدام – خامات مختلفة – ١٠٠ × ١١٢

سارة محمد تهـامي

٤٣



 ، مواليــد ١٩٩٨، بكالوريــوس فنــون جميلة-جامعــة حلــوان ٢٠٢١ 
شــاركت يف معــرض جامعــي مبتحــف محمــد محمــود خليــل، معــرض 
ــربى  ــرض الك ــة الع ــرض بقاع ــه، مع ــن البورتري ــكيليني لف ــباب التش ش
ــا  ــان يض م ــني، مهرج ــالب مرت ــوان للط ــة حل ــون الجميل ــة الفن بكلي
ــني  ــة الفنان ــرص بنقاب ــون م ــون فن ــرض صال ــا ٢٠٢٠، مع ــد الكورون بع
التشــكيليني، معــرض شــباب التشــكيليني ٢ بقــرص محمــد عــيل، موشــن 
ــوزارة  ــة ل ــة التابع ــون البرصي ــباب للفن ــابقة الش ــريي ٢٠٢١، مس جال
الثقافــة صنــدوق التنميــة الثقافيــة مركــز الحريــة لإلبداع باإلســكندرية، 
معــرض طفولتنــا يف رســمتنا، مســابقة إبــداع املوســم ٩ عــىل مســتوى 
جامعــات مــرص ٢٠٢١،  املركــز األول جرافيــك، املركــز األول يف مســابقة 

الفنــون التشــكيليه الــــ ٤٥ بجامعــة حلــوان.

سارة محمد خيـر

ألوان زيتية – ٨٠ × ١٠٠

٤٤



مواليــد الغربيــة ١٩٨٩ ، ماجســتري الفنــون الجميلــة ٢٠٢٠ ، عضــو نقابــة الفنانــني 
أبيــض وأســود  : صالــون  أكــرث مــن ٣٠ معــرض منهــا  ، شــاركت يف  التشــكيليني 
ــرض يض  ــاف ٢٠١٩، مع ــرض أطي ــداع ٢٠١٩ ، مع ــة لإلب ــز الحري ــابقة مرك ٢٠١٧، مس
 ،٢٠١٤ اليوســف  روز  ورش   ،٢٠٢١ اإلســكندرية  مبكتبــة  أجنــدة   ،  ٢٠٢٠ للشــباب 
اليوســف  روز  ورش  عــن  الخــاص  الفــوج   ٢٠١٥ ســيوة  مراســم  األوىل  الجائــزة 
٢٠١٤، الجائــزة األوىل مســابقة الرســم مبكتبــة اإلســكندرية ٢٠١٨، الجائــزة الثانيــة 
شــهادة  الدلتــا٢٠٢٠،  صالــون  الثانيــة  الجائــزة   ،٢٠١٦ الطالئــع  الفنــي  للنقــد 
التميــز صالــون شــباب أتيليــه اإلســكندرية ٢٠٢٠ ، منــح التفــرغ ٢٠١٨ ، ٢٠٢٢ . 

لحظات العبور – أكريليك وأحبار عىل خشب – ٢٠٠ × ٨٠

سامح أحمد الشامي

٤٥



مواليــد ١٩٩٥ ، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية ٢٠٢٠ ، 
شــاركت يف عــدة معــارض ، املؤمتــر الرابــع للربلــس .

رشوق يحيي السيد

اغتـراب – ألوان زيتية ، وورق دهب عىل اتوال – ٥٠ × ٧٠

٤٦



مواليــد القاهــرة ١٩٩٩، طالبــة بالفرقــة الرابعــة فنــون جميلة-قســم تصويــر زيتــي.

زيت عىل ورق – ٥٠ × ٧٠ / ٣٥ × ٥٠

شريي إيهـاب حكيم

٤٧



مواليــد ١٩٩٠ ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة 
حلــوان ، ماجســتري قســم رســم وتصويــر ، شــاركت يف 
صالــون الشــباب، ســمبوزيوم األقــرص الــدويل ٢٠١٨ ، 
املعــرض الجامعــي الــدويل be part بجالــريي مونتيــز 
متحــف   hope الجامعــي  املعــرض  برومــا٢٠٢٠، 
مومبــاي للفنــون بالهنــد٢٠٢٠، منحــة مراســم ســيوة 
ــكييل  ــن التش ــني للف ــرغ للموهوب ــة تف ٢٠١٦، منح
املجلــس األعــيل للثقافــة، جائــزة اإلقتنــاء لــدى اإلدارة 
العامــة للفنــون التشــكيلية مــن منحــة مراســم ســيوة 
٢٠١٦، جائــزة اإلقتنــاء لــدى املجلــس األعــىل للثقافــة 
بســمبوزيوم األقــرص الــدويل ٢٠١٨، نالــت جوائــز 
إقتنــاء مــن بنــك CIB يف معــارض صالــون الشــباب .

شيامء محمد األلفي

أكريليك ، باستيل عل توال – ٩٠ × ١٢٠ 

٤٨



ــاركت يف  ــة، ش ــة تشــكيلية ومحــررة صحفي ــد ١٩٨٩، فنان موالي
ــة  ــة واملحلي ــة الدولي ــورش الجامعي ــارض وال ــن املع ــد م العدي
ــم  ــة مراس ــرض منح ــود ، مع ــض وأس ــم أبي ــون الرس ــا: صال منه
ســيوة ٢٠١٢ ، معــرض أعضــاء جائــزة الدولــة لإلبــداع باألكادميية 
املرصيــة رومــا ٢٠١٤ ، صالــون الجنــوب ٢٠١٧، ورشــة حــوارات 
الوجــوه واألماكــن بجالــريى ضـــي ٢٠١٩، مهرجــان يض للشــباب 
العــريب ٢٠٢٠، صالــون الشــباب ٣١، معــرض مراســم النوبــة 
ــي ٢٠١٤،  ــد الفن ــال النق ــداع يف مج ــة لإلب ــزة الدول ٢٠٢١، جائ
الجائــزة الثانيــة يف النقــد الفنــي مســابقة مؤسســة فــاروق 
ــس  ــن باملجل ــابقة إبداعته ــم مس ــزة الرس ــني ٢٠٢١ ، جائ حس
األعــىل للثقافــة ٢٠٢١ ، لهــا العديــد مــن املقــاالت النقديــة تــم 

ــة . ــن املجــالت املرصي نرشهــا يف عــدد م

أكريليك عىل توال – ١٤٠ × ١١٠ 

شيامء محمود أحمد

٤٩



مواليــد ٢٠٠٠ ، طالــب بكليــة الفنــون التطبيقية-قســم 
الزخرفــة ، شــارك مبعــرض بنــت الــورد األول ٢٠١٩، 
ــرص  ــم بق ــرض الحل ــس، مع ــريب الخام ــرض رؤى ع مع

ــد شــوقي ٢٠٢٠ . أحم

عـلـي أحمد عيل

حفلة شاي – زيت عىل توال – ١٠٠ × ١٠٠ 

٥٠



مواليــد ١٩٩٥، بكالوريــوس تربيــة فنيــة، معيــد بقســم 
الرســم والتصويــر بكليــة الرتبيــة الفنية-جامعــة حلــوان، 
ــغال  ــرض أش ــارض منها:مع ــن املع ــد م ــارك يف العدي ش
ــة بقاعــة أحمــد بســيوين ٢٠١٥، معــرض أشــغال  خيامي
طباعيــة مبكتبــة القاهــرة ٢٠١٦، معــرض ســفارة رصبيــا 
ــيوىن  ــد بس ــة أحم ــة بقاع ــكل وأرضي ــرض ش ٢٠١٦، مع
٢٠١٧، معــرض أكتوبــر طاقــة الســالم بــدار األوبــرا 
٢٠١٨، معــرض الروتــاري مبتحــف محمــود مختــار ٢٠٢٠. 

العجالىت – أكريليك عىل توال – ٨٠ × ١٠٠

عمـر رأفت محـي الديـن 

٥١



مواليــد ١٩٩٤، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم تصويــر جــداري ٢٠١٧، معيــد 
بكليــة الفنــون الجميلــة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض أثنــاء فــرته الدراســة 
الجامعيــة التابعــة لــوزارة الشــباب والرياضــة، التابعــة لجامعــة حلــون، معــرض 

صالــون الشــباب الــدورة ٣١ .

عمـرو محمد حسام الديـن

الهوية – أكريليك ١٢٠ × ١٩٠ 

٥٢



مواليــد اإلســكندرية ١٩٩٤، بكالوريــوس فنــون جميلــة-
ــة اإلســكندرية ٢٠١٦،  ــر الجــداري جامع قســم التصوي
الجامعيــة منهــا:  املعــارض  العديــد مــن  شــارك يف 
صالــون الشــباب، الصالونــات العامــة مــن خــالل وزارة 

الثقافــة يف مصـــر .

املدينة – أكريليك عىل توال – ١٥٠ × ١٠٠

 عيىس أبو السعود محمود

٥٣



مواليــد ١٩٨٧، بكالوريــوس فنــون جميلــة ، شــاركت يف العديــد مــن 
الشــباب٣٠ -  املعــارض الجامعيــة املحليــة والدوليــة منهــا: صالــون 
ــة  ــارض فردي ــة مع ــت خمس ــدويل، أقام ــوك ال ــايل بانك ــدة، بين ٣١، أجن
ــة  ــد ٢٠٢١، منح ــيخ زاي ــج بالش ــرض كلي ــاعة يف مع ــرض ٢٤ س منها:مع
التفــرغ ٢٠١٨ - ٢٠١٩ -٢٠٢١ ، منحــة املشــاركة يف ســمبوزيوم شــليا 
ــل  ــات داخ ــا مقتني ــة، لديه ــة املرصي ــن وزارة الثقاف ــر م ــدويل بالجزائ ال

ــث . ــن الحدي ــف الف ــرص، متح ــارج م وخ

فـاطمة رمضـان سيــد

أزمة – تقنيات متعددة  -٣٠× ٢٠ للقطعة الواحدة

٥٤



فنــون  بكالوريــوس    ،١٩٩٨ مواليــد 
التصويــر  باألقرص-قســم  جميلــة 
الفنــون  كليــة  عــىل  األول  الزيتــي، 
يف  شــارك   ،٢٠٢٠-٢٠٢١ الجميلــة 
ــر ٢٠١٨،  ــم باألقصـ ــوار للرس ــرض ن مع
املقــام  خطــوات  الجامعــي  املعــرض 
أكتوبــر  جالــريي  هــاب  زارتــس  يف 
٢٠٢١، املركــز األول يف مجــال الرســم 
للجامعــات  الشــباب  أســبوع  يف 
 ،٢٠١٩ أســوان  بجامعــة  األفريقيــة 
التصويــر  مجــال  يف  الثــاين  املركــز 
املوســم  إبــداع  مهرجــان  يف  الزيتــي 
. التاســع للجامعــات املرصيــة ٢٠٢١ 

عازفة العود الطويل – زيت عىل توال - ١٢٠ × ١٠٠

فيلوباتري حليم عجيب

٥٥



ــة بالفرقــة  مواليــد ١٩٩٩، طالب
الخامســة تربــوي كليــة الرتبيــة 
حلــوان،  -جامعــة  الفنيــة 
ديزايــن،  جرافيــك  درســت 
فــن الكاريكاتــري، تدربــت يف 
 ، إعالنــات  تصميــم  مكتــب 
شــاركت يف ورشــة طباعــة يف 
للفنــون  الزمالــك  مهرجــان 
يف  جامعــي  معــرض   ،٢٠١٨
كليــة الرتبيــة الفنيــة ٢٠٢٠ .

فيوليت أمري داود

ثم الوفاء – ألوان زيت عىل توال – ١٦٠ × ١٠٠

٥٦



مواليــد ١٩٩٠، مــدرس مســاعد بقســم التصميــم -كليــة تربيــة فنيــة  جامعة 
حلــوان، قوميســري معــرض روتــاري ١ للفــن مبتحــف محمــود مختــار ٢٠٢٠، 
شــارك يف معــرض يض للشــباب العــريب بجالــريي يض ٢٠١٦ -٢٠٢٠ ، صالــون  
ــة اإلســكندرية  ــدة مبكتب ــض وأســود، معــرض أجن ــون أبي الشــباب ٢٨، صال
٢٠٢٠، أقــام معــرض فــردي مصغــر مبكتبــة اإلســكندرية ٢٠١٩، جائــزة 
التصويــر مبعــرض أطيــاف ٢ لنقابــة الفنــون التشــكيلية، لــه مقتنيــات لــدى 

متحــف الفــن املــرصي الحديــث .

ألوان وأحبار عىل كانسون – ١٤٠ × ١٨٠

كريم رأفـت محي الديـن

٥٧



مواليــد ١٩٩٣، دبلومــة  يف التشــكيل املجســم، عضــو ىف نقابــة الفنانــني التشــكيلني ، شــاركت ىف العديــد مــن 
املعــارض منهــا: إبداعــات املرأة املرصية بقاعة الهناجر باألوبرا ٢٠١٧ ، صالون الشــباب، معرض أطياف، معرض 
الطالئــع بجمعيــة الفنــون الجميلــة بجــاردن ســيتي ٢٠١٨-٢٠٢١، معرض ومضة إبــداع بقاعة الهناجــر باألوبرا 
٢٠١٨، ســمبوزيوم األقــرص الــدويل الــدورة ٢٠١٨، أقامــت معــرض فردي إحنا بتــوع األتوبيس بســاقية الصاوي 
٢٠١٦، جائــزة الفنانــة فاطمــة رفعــت بجمعية محبــي الفنون الجميلــة ٢٠١٨، لديها مقتنيات مبــرص والخارج .

ماجي عـاطف مريد

دائرة الحرية – ألوان زيتية – ١٠٠ × ١٨٠

٥٨



ــة  ــة الرتبي ــد بكلي ــد ١٩٩٢، معي موالي
الفنية-قســم الرســم والتصويــر، شــارك 
عــىل  اإلرشاف  الشــباب،  صالــون  يف 
وتصميــم وتنفيــذ الجداريــات للقــوات 
الســفارة  جائــزة   ،٢٠٢٠ املســلحة 
الرصبيــة ملــدة أربــع ســنوات متتاليــة، 

ــزة مهرجــان ضـــي ٢٠٢٠.  جائ

ألوان زيتية عل توال – ١٨٠ × ١٤٥

محمـد أحمد زيـادة

٥٩



مواليــد ١٩٩٣، مــدرس مســاعد بقســم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة 
-جامعــة حلــوان ، شــارك يف العديــد مــن املعــارض املحليــة منهــا: معــرض 
ــارص  ــي املع ــك القوم ــن الجرافي ــرض ف ــباب، مع ــون الش ــع، صال الطالئ
الــدورة ٤، معــرض إبــداع، معــرض الرتاســينا إســكندرية ، مســابقة الطالئع، 
ــني،  ــوان الن يف الص ــني، ج ــج يف الص ــج كون ــباب، هون ــابقة يض للش مس
جائــزة املركــز األول مبســابقة إبــداع، جائــزة ضـــي الــدورة األوىل والثانيــة .

محمد أمـيـن التهامي

حاملوا الكالب – أكريليك – ١٨٠ × ١٤٢ 

٦٠



ــاين  ــون فن ــوم ١٩٨٩، شــارك يف صال ــد الفي موالي
األقاليــم األول ٢٠١٥، صالــون فنــاين مــرص األول 
٢٠١٦، مهرجــان يض للشــباب العــريب ، معــرض 
صالــون   ،٢٠١٩ اإلســكندرية  مبكتبــة  أجنــدة 
الشــباب الــدورة ٣٠، الجائــزة األوىل مناصفــة يف 
صالــون فنــاين األقاليــم األول ٢٠١٥، جائــزة أوىل 

ــي ٢٠١٧. ــر زيت ــوم األول تصوي ــون الفي بصال

تواصل – أكريليك – ١٢٢ ×٢٠٠

محمد حسيـن عبــد الباقـي

٦١



جامعــة  تصويــر-  جميلة-قســم  فنــون  بكالوريــوس  مواليــد١٩٩٢، 
اإلســكندرية، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة، املركــز األول 

للتصويــر مبعــرض الســفينة الفنــي الرابــع ٢٠١٥.

محمــــــد رجــــــب فتـحــــــي 

Crab ألوان زيتية – ١٢٠ × ١٠٠

٦٢



بكالوريــوس   ،١٩٩٦ مواليــد 
معيــد   ،  ٢٠١٩ فنيــة  تربيــة 
الفنية-قســم  الرتبيــة  بكليــة 
علــم  الرتبية-تخصــص  علــوم 
ماجســتري،  طالــب  النفــس، 
شــارك يف العديــد مــن املعــارض 
الفنيــة منهــا: ضـــي لدورتــه 
الشــباب،  صالــون   ، الثالثــة 
الثالــث،  الدلتــا  صالــون 

.  ٢٠١٧ رصبيــا  مهرجــان 

نوت – أكريليك عىل كانفاس – ٣٠٠ × ١٩٥ 

محمد مدحت السيد

٦٣



ــينام  ــايل للس ــد الع ــوس املعه ــد ١٩٩٤، بكالوري موالي
قســم هندســة املناظــر ٢٠١٩، يعمــل مبجــال تصميــم 
املناظــر الســينامئية والجرافيكــس والديجيتــال بنتنــج 
وبعــض ورش تأهيل لاللتحاق باملعهد العايل للســينام .

محمود عبد الشايف بيومي

لست أنت – ألوان زيتية – ١٠٠ × ١٠٠

٦٤



املعــارض  مــن  العديــد  يف  شــارك   ،١٩٩٦ مواليــد   
مبدينــة  وفنــان  فكــرة  مســابقة  منهــا:  الجامعيــة 
ــز  ــون التشــكيلية مبراك بورســعيد ٢٠١٨، مســابقة الفن
ــابقة  ــة ٢٠١٨، مس ــتوى الجمهوري ــىل مس ــباب ع الش
إبــداع ٢ عــىل مســتوى الجمهوريــة ٢٠١٩، معــرض 
عــىل هامــش مهرجــان الســينام األفريقــي ٢٠١٩ .

املجازيب – زيت عىل توال – ٢٠٠ × ٩٠ للجزء الواحد 

محمود محمد سنويس

٦٥



مواليــد ١٩٩٩، طالــب بكليــة الفنــون الجميلة-قســم تصويــر -جامعــة 
اإلســكندرية، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: صالــون الشــباب 
الــدورة ٣٠ ، العديــد مــن املعــارض املقامــة يف متحــف محمــود ســعيد، 
قــرص ثقافــة ٢٦ يوليــو و األنفــويش، جائــزة نــوار للرســم الــدورة 
الثالثــة، شــهادات تقديــر مــن املركــز الثقــايف الــرويس، قطــاع الفنــون 
ــل  ــن أج ــرض م ــرويس ملع ــل ال ــن القنص ــر م ــكيلية، درع تقدي التش

الســالم املقــام يف القنصليــة الروســية باإلسكـــندرية .

مراد محمد مراد

Restless minds  ألوان زيتية عىل توال - ١٠٠ × ١٢٠

٦٦



مواليــد ١٩٩٦ ، بكالوريــوس فنــون جميلة-جامعــة املنيــا ٢٠١٩ ، 
طالبــة ماجســتري، معيــدة منتدبــة يف فنــون جميلــة أســيوط ، شــاركت 

ــارض . ــن املع ــد م يف العدي

حلم – ألوان زيتية  - ١٠٠ × ١٢٠

منــة اللــه محمـد حســن

٦٧



مواليــد ١٩٩٠،  مــدرس مســاعد بقســم الزخرفة-كليــة الفنــون التطبيقية جامعة 
ــاركت  ــة WORK EXPERIENCE، ش ــون التطبيقي ــتري الفن ــوان ، ماجس حل
ــة  ــون التطبيقي ــة الفن ــا: معــرض بعيونهــن بكلي ــد مــن املعــارض منه يف العدي
ــة لألعــامل الصغــرية ، معــرض أوركســرتا  ــون قرطب ٢٠١٩، املعــرض العــام، صال
ــة بقــرص األمــري طــاز، مســابقة  ــي مبهرجــان اللقطــة املرصي ــورة، عمــل فن الث
تصميــم DE Junk ملدينــة ســهل حشــيش التابــع ألرت ســامرت جالــريي، 
ــال نهضــة مــرص. ــم لجرن ــة، تصمي ــة يف معــارض مختلف أعــامل كــوالج مختلف

منــة اللــه محمـود رزق

غزال – خامات متعددة – ٣ أجزاء – مقاسات مختلفة

٦٨



مواليــد ١٩٨٧، بكالوريــوس تجــارة ٢٠٠٧، مديــرة تســويق لألســواق األوروبيــة 
ــىل  ــدة ع ــني معتم ــذ عام ــم من ــة الرس ــدأت مامرس ــات الزراعيــة، ب للمنتج
التعليــم الــذايت وكورســات أون اليــن، شــاركت يف القليــل مــن املعــارض 

ــويف . ــي س ــة ببن الجامعي

ألوان زيتية وطباشري – ١٢٠ × ٨٠

مـــي يسـن أحمــد

٦٩



مواليــد ١٩٩٣، فنان تشــكييل، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم 
ــة التشــكيلية يف  ــا ٢٠١٧، شــارك يف الحرك ــك جامعــة املني جرافي
ــارض  ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــة، ش ــق بالكلي ــذ التح ــرص من م
ــون الشــباب، معــرض  ــة منهــا: صال ــورش املحلي واملســابقات وال
أول مــرة يف مكتبــة اإلســكندرية، مســابقة إبــداع، أقــام معــرض 
ــا ٢٠١٧،  ــة املني ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــراء بكلي ــاط حم نق
معــرض زقــاق الهــوي مبوشــنارت جالــريي، املركــز الثــاين يف 
مســابقة الخــط العــريب يف مســابقة إبــداع، لديــه مقتنيــات لــدى 
مكتبــة اإلســكندرية، جمعيــة محبــي الفنــون، جمعيــة تجميــل 
ــة، أتيليــه يض للشــباب العــريب، داخــل مــرص وخارجهــا . املدين

ميـنــا نصيــف فهمــي 

حلم الكرب – زيت عىل توال – ١٦٠ × ١٦٠  

٧٠



مواليــد ١٩٩٦، بكالوريــوس فنــون جميلــة-
ــع بقســم  ــز الراب ــوان ٢٠١٩ ، املرك جامعــة حل
ــز الثامــن عــىل دفعــة ٢٠١٨ -  ــر، املرك التصوي
ــة يف  ــارض جامعي ــدة مع ــاركت يف ع ٢٠١٩، ش
مــرص منهــا: مســابقة فــاروق حســني ، معــرض 
ــف  ــرض الصي ــل ، مع ــة الني ــيس بقاع جينيس

ــة ازاد . بقاع

الحرية املقيدة – أكريليك عىل قامش ١٥٠ × ١٣٥ 

نـدى أحمــد رشيـف

٧١



مواليــد ١٩٩٧ ، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة -قســم الزخرفــة ٢٠٢٠، 
ــا:  ــارض منه ــن املع ــد م ــة معــارصة، شــاركت يف العدي ــة برصي فنان
معــرض بقــرص محمــد عــيل باملنيــل ، مســابقة إبداعتهــن باملجلــس 
األعــىل للثقافــة بـــدار األوبــرا ، جالــريي األقصـــر، جالــريي وهبــة ، 

الجائــزة الكبـــرى يف مســابقة الطالئــع ٦١ .

نـدى عبــد الوهــاب نــدا

الرصاص األحمر – ألوان زيتية عىل توال – ٣٥ × ١٢٠ 

٧٢



مواليــد ١٩٨٦، بكالوريــوس فنــون جميلة-جامعــة املنيــا-
قســم جرافيــك ٢٠٠٨، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض 
منهــا: معــرض فــردى بأتيليــه القاهــرة ٢٠٠٨ بقاعــة 
تحيــة حليــم، معــرض عكــس عــكاس بقاعــة الفــن 
مبتحــف محمــود مختــار٢٠١٥ ، صالــون الشــباب، بينــاىل 
بورســعيد،  معــرض أبيــض وأســود، املهرجــان الجرافيتي، 
ــزه األوىل ىف  ــة اإلســكندرية، الجائ ــدة مبكتب معــرض أجن
ــاوي ٢٠٠٩،  ــاقية الص ــر بس ــر البح ــابقة نه ــم مبس الرس
جائــزة الجرافيــك األوىل مبهرجان إبداعــات املرأة يف الفن 
ــون  ــات بصال ــزة مقتني ــر، جائ ــز الهناج ــكييل مبرك التش
الشــباب الـــ ٢٣ ، الجائــزة  الكــربى مبجــال التصويــر 
بصالــون الشــباب ٢٩، جائــزة الجرافيــك األوىل مبســابقة 
ــة . نهــر البحــر ٢٠١١، منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقاف

بداخل الدائرة – خامات متعددة – ٤ أجزاء – ١٢٠ × ٨٠ للجزء 

نهلة رضـا عبـد الحميد 

٧٣



مواليــد اإلســكندرية ١٩٩٥ ، بكالوريــوس فنــون جميلــة 
اإلســكندرية- قســم تصويــر ٢٠١٨ ، فنانــة تشــكيلية، 
مصممــة أزيــاء، تهــوى الديكــور، شــاركت يف العديــد من 
ــرض  ــينا األول ٢٠١٥، مع ــرض تراس ــا: مع ــارض منه املع
تحويجــة للفنــون األول ٢٠١٧، معــرض و ورشــة األحــالم 
ــة  ــل املدين ــرض ظ ــداع ٢٠١٧، مع ــة واإلب ــز الحري مبرك
ــة اإلســكندرية ٢٠١٨، معــرض شــباب التشــكيليني  مبكتب
٢٠٢٠، معــرض النســاء يف خــان املغــريب ٢٠٢١، معــرض 

ــادي ٢٠٢١ . ــد املع أزرق يف أركي

نهلة درويش أحمد

الحلم – أكريليك – ١٠٠ × ١٠٢ 

٧٤



ــة  ــر- جامع ــم التصوي ــون جميلة-قس ــوس فن ــد ١٩٩٨، بكالوري موالي
ــابقات  ــارض واملس ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــكندرية ٢٠٢١،ش اإلس
ــداع . ــة واإلب ــز الحري ــة مبرك ــون البرصي ــباب للفن ــابقة الش منها:مس

لغة القامش الرشقي – ألوان زيتية – ١٠٠ × ١٢٠ 

هبة اللـه يرسي اسامعيـل

٧٥



فنــون  بكالوريــوس   ،  ١٩٩٨ مواليــد 
ــة  ــة - جامع ــم الزخرف ــة - قس تطبيقي
حلــوان ٢٠٢١، شــاركت يف العديــد مــن 
املعــارض منها: معــرض إيقاعــات ورقية 
لفــن الكــوالج ، معــرض لفــن املوزايــك 
ــاهمت  ــة ، س ــون التطبيقي ــة الفن بكلي
الجداريــات  مــن  العديــد  تنفيــذ  يف 
داخــل مــرص منهــا: جداريــة ســاقية 
مــيك ٢٠١٨، جداريــة ســيمون بوليفــار 
مبنطقــة  مطعــم  يف  جداريــة   ،٢٠٢٠

الجاللــة كفنــان مصمــم ٢٠٢٠ .

هـبـة سيـــد أحمــد 

ومضة – خامات متعددة – ١٧٥ × ١١٥

٧٦



مواليــد ١٩٩٤، معيــدة  بكليــة الفنــون الجميلة-قســم 
تصويــر، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة 
ــق  ــة الطري ــرض بداي ــا ٢٠٢١ ، مع ــايل تركي ــا: بين منه
املركــز  الشــباب يف  معــرض   ، انبيمــد  يف مؤسســة 
الثقــايف الــرويس ، معــرض صالــون اإلســكندرية بأتيليــه 
اإلســكندرية، احتفاليــة املتاحــف مبتحــف محمــود 
ســعيد، ســمبوزيوم باريــس ٢٠١٨ ، ورش عمــل يف 
أكادمييــة فلورنــش للفنــون ٢٠١٧، أكادمييــة الفنــون يف 

باريــس ٢٠١٩ .

أفق – ألوان زيتية عىل توال – ١٠٠ × ١٠٠ 

ياسمني جامل الدين عيل

٧٧



فنية-جامعــة  تربيــة  بكالويــوس   ،١٩٩٧ مواليــد 
حلــوان، شــاركت يف معــرض صالــون الجنــوب الــدويل 
الخامــس بكليــة الفنــون الجميلــة باألقصـــر، معــرض 

ــار .  ــود مخت ــف محم ــون ٢٠ مبتح صال

يـاسمني جمـال محمـد

أكريليك وورق دهب عىل خشب – ١٩٥ جزء – ١٤٠ × ٢٠٠

٧٨



كليــة  دكتــوراه  مبرحلــة  باحثــة   ،١٩٨٩ جــدة  مواليــد 
الرتبيــة الفنية-جامعــة حلــوان، تهتــم بالفنــون القامئــة 
عــىل الهندســة الطبيــة الحيويــة ألجهــزة التصويــر الطبــي 
اإللكرتونيــة  بالفنــون  وتطبيقاتهــا  البــرشي  للجســم 
ــة  ــارض الجامعي ــن املع ــد م ــاركت يف العدي والتفاعلية،ش
ــود مبركــز  ــض وأس املحليــة والدوليــة منهــا: معــرض أبي
ــة  ــدة مكتب ــرض أجن ــون ٢٠١٧- ٢٠٢٠، مع ــرة للفن الجزي
اإلســكندرية ٢٠١٩، صالــون الشــباب مــن ٢٠١٣ إىل ٢٠٢١ 
ــة ٢٠١٦،  ــه الثاني ، مهرجــان يض للشــباب العــريب يف دورت
جائــزة الصالــون يف مجــال التجهيــز يف الفــراغ يف دورتيه ٢٣ 
- ٢٩ ، جائــزة الفنــان صــالح طاهــر معرض الطالئــع  ٢٠١٩، 
ــث لورشــة حقــوق اإلنســان ٢٠١١ .  جائــزة املركــز الثال

أكريليك عىل خشب – ٦١ جزء - ١٥  × ١٥ لكل جزء

ياسمني حسـني حسنى

٧٩



مواليــد ١٩٩٩، بكالوريــوس فنــون تطبيقية-جامعــة 
معــرض  املوازييــك،  معــرض  يف  شــاركت  حلــوان، 
ــون الشــباب  ــة، صال ــون التطبيقي ــة الفن ــوالج بكلي الك
لتجميــل جداريــة  الجــداري  التصويــر  الــدورة ٣١، 
بســاقية مــيك، تجميــل جداريــة ســيمون بوليفــار 

ملوكــب املوميــاوات الحديثــة .

يـمنـى رمضـان السيــد

وقت الفتيات – أكريليك عىل قامش – ١٥٠ × ١٥٠ 

٨٠



ــة  ــون الجميلة-جامع ــة الفن ــة بكلي ــة الثالث ــب بالفرق ــد ١٩٩٨، طال موالي
ــر زيتــي .  ــر-قسم تصوير-شــعبة تصوي األقصـ

البحث عن الهوية – ألوان زيتية عىل توال – ١١٠ × ٩٠ 

يـوسف إدريــس عبـده

٨١





أسمــاء وجــدي قنصـــوه   
أمنيـــة محمـــــد سيــــد    
آيـــة حمـــدي املكــــاوي  
آيــة محمــد أحمـد خليل  
تقــى عمــــرو أبـو زيـــد  
تقـــى محمـــــد عيســى  
حســـام إبراهيــم حســن  
حســـام حســــن سيــــد  
دعاء عبد الواحد إسامعيل  
رحمـــة كــــرم أبـو زيــد  
ســارة عبـد الفتاح قنديـل  
سلطــان أحمـــد أحمــــد  
سميحــه محمــد تهامـــي  
شيمــاء ممــدوح حليــــم  

الرا أحمــــــد محمـــــود  
ليلــى مظهــــر السيـــــد  
محمــد عصــام عبـد اللـه  
محمــود أحمـــد محمـــد  
مـــروة حسيـــن محمـــد   
مريـــم سليمـــان السيــد   
مريـــم محمــــد أحمـــد  
مـــي صبـــري إبراهيـــم  
مرييــــت ناثــــــان دوس  
نرميــن املحمـدي رمضـان  
نورهــان عصام نور الدين   
نيـــرة مصطفــى فتحـــي  
هاجــــر بركـــات سالـــم  
هـــدى السيــد مشــــاق  
ياسميــن حســن أحمـــد  



ــيل  ــم الداخ ــم التصمي ــة- قس ــون تطبيقي ــوس فن ــد ١٩٩٦، بكالوري موالي
واألثــاث ٢٠١٩، التحقــت بكليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة بالقســم الحــر 
ــك ،  شــاركت ىف معــرض الشــباب التشــكيليني ٣، معــرض  قســم الجرافي
الدراســات الحــرة بكليــة الفنــون الجميلــة بالقاهــرة، معــرض إبداعاتهــن 

باملجلــس األعــىل للثقافــة.

حنيـن – أقالم رصاص – ٧٠ × ١٠٠

أسامء وجدي قنصوه

٨٤



ــة- ــون جميل ــزة ١٩٩٢، بكالوريــوس فن ــد الجي موالي
جامعــة حلوان-قســم تصويــر ٢٠١٤، شــاركت يف 
الفنــون  محبــي  بجمعيــة   ٥٢ الطالئــع  معــرض 
الجميلــة ٢٠١٢، معــرض الســاعايت لجامعــة اللقطــة 
الواحــدة ٢٠١٦ ، صالــون الشــباب ، معــرض رابطــة 
مصــورات الفنــون الجميلــة للعامــني، معــرض عــرشة 
ــريي خــان مغــريب ٢٠١٩، معــرض  عــىل عــرشة بجال
ــرض  ــدة ٢٠١٩ ، مع ــة الواح ــة اللقط ــس لجامع لوت
ــدويل الثالــث عــرش مركــز  ــر ال ــاج ملتقــى األقصـ نت
الهناجــر للفنــون ٢٠٢١، أقامــت معرضهــا الشــخيص  
محــاوالت البقــاء الخمــس ٢٠٢٠ بقاعــة البــوزار 
ــون  ــزة صال ــك، جائ ــة بالزمال ــون الجميل ــة الفن بكلي

ــا . ــو أرت وامليدي ــال الفيدي ــباب ملج الش

أمنيـة محمـد سيــد

حلم التوحد مع الطبيعة – ماركر وألوان عىل ورق – ١٣ جزء – ١٨٥ × ١٤٠

٨٥



مواليــد املنصــورة ١٩٩٦، بكالوريــوس فنــون جمیلة-جامعــة 
ــة  ــامت املطبوع ــعبة التصمی ــم الجرافیك-ش ــورة قس املنص
٢٠٢٠،  شــاركت كل عــام يف املعــرض الخــاص بالكلیــة 

ــة. ــارض املحلي ــن املع ــد م والعدي

خيوط الحياة – ألوان مائية وأقالم عىل ورق – جزئني – ٧٠ × ١٢٠ للجزء

آية حمدي املكاوي

٨٦



ــارس  ــكندرية ٢٠١٩ ، مت ــة اإلس ــة جامع ــون جميل ــوس فن ــد ١٩٩٥، بكالوري موالي
الرســم والتصويــر والفوتوغرافيــا ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض 
أبيــض وأســود مركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠٢٠، معــرض ىض ما بعــد الكورونــا ٢٠٢٠، 
معــرض بالحــرب ٢٠٢٠ ، معــرض إبداعــات نســائية مركــز كرمــة بــن هانــئ الثقــايف 
ــكندرية ٢٠٢١،  ــكيليني باإلس ــني التش ــة الفنان ــود نقاب ــض وأس ــون أبي ٢٠٢١ ، صال
معــرض إبداعتهــن املركــز األعــىل للثقافــة، منحــة تفــرغ مــن وزارة الثقافــة ٢٠٢١ . آيـة محمـد خليـل

أجسام – أقالم سوفت وخشب عىل كانسون ، ٣ أجزاء – ٥٠ × ٧٠ للجزء

٨٧



الجرافيك-شــعبة  قســم  املنصــورة-  جامعــة   ،١٩٩٦ الغربيــة  مواليــد 
ــون أبيــض  ــوع٢٠٢٠، شــاركت بعــدة معــارض منهــا: صال ــم املطب التصمي

ــم. ــوار للرس ــابقة ن ــرية ٢٠٢٠، مس ــامل صغ ــود، أع وأس

انظر مرة أخرى – أقالم حرب أسود – ١٢٠ × ٨٠

تقى عمرو أبــوزيد

٨٨



مواليــد ١٩٩٨، فنانــة برصيــة، رســامة مرصيــة، 
الزخرفــة- قســم  تطبيقيــة  فنــون  بكالوريــوس 
جامعــة حلــوان، معيــدة بكليــة الفنــون والتصميــم-
جامعــة أكتوبــر للعلــوم الحديثــة واآلداب، درســت 
الفنــون الجميلــة يف جامعــة كارديــف مرتوبوليتــان 
بواليــز يف املمكلــة املتحــدة عــن طريــق منحــة 
مــن إراســموس، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 
واملســابقات منهــا: معــرض ورشــة يــوم يف جالــريي 
التــاون هــاوس،  روزنامــة ٧ جالــريي مــدرار للفــن 
ــوقي،  ــد ش ــف أحم ــم مبتح ــرض الحل ــارص، مع املع
ــيايئ  ــرض أش ــون، مع ــرص الفن ــباب بق ــون الش صال

ــة. ــريي مرشبي ــة يف جال املفضل

تقـى محمـد عيســى 

تيرتأودون – ألوان مائية وحرب وبالستيك – ٩ أجزاء

٨٩



مواليــد ٢٠٠٢، طالــب بكليــة طــب الفــم واألســنان جامعة 
٦ أكتوبر، مهتم مبجال الرســم والتصوير والتصميم، يشــارك 
بأغلــب أعاملــه عىل منصــات التواصل االجتامعــي ويهدف 

للمشــاركة ىف املعارض الواقعية .

سيمفونية األلوان – حرب عىل ورق – ٨٠ × ١٠٠

حسام إبـراهيم حـسن

٩٠



مواليــد القاهــرة ١٩٩٨، طالــب 
بكليــه تربيــة فنيــة . 

حســام حسـن سيــد

ذكريات حزينة – حرب عىل ورق – جزئني – ١٠٠ × ١٥٠ / ١٥٠ × ١٥٠

٩١



ــي  ــرج فن ــع ومخ ــام ، مراج ــرر رس ــد ١٩٨٩، مح موالي
بــدار املعــارف ومجلــة أكتوبــر، عضــو نقابــة الصحفيــني، 
عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني، شــاركت ىف معــرض 
ــع،  ــزة الكربى٢٠١٥مبعــرض الطالئ ــع ٢٠١٥، الجائ الطالئ
الجائــزة التشــجيعية يف صالــون الشــباب ٢٦، جائــزة 
الرســم صالــون الشــباب الثالثــون، جائــزة مهرجان ضـــي 
األول، الجائــزة الثانيــة مهرجــان ضـــي للشــباب العــريب 
الثــاين والثالــث ، لهــا مقتنيــات لــدى جمعيــات وقاعــات 

فنيــة ولــدى األفــراد . 

أكريليك وأحبار عىل ورق – ٧ أجزاء – ٢٠٠ × ٢٠٠

دعاء عبد الواحد إسامعيل

٩٢



مواليــد ١٩٩٨، بكالوريــوس تربيــة فنيــة بالزمالــك، 
شــاركت يف صالــون الشــباب يف دورتــه الثالثــني 
والواحــد وثالثــني، صالــون أبيــض وأســود يف دورتــه 
الشــهيد  بقاعــة  لهــا عــدة مشــاركات  الرابعــة، 

ــيوين. ــد بس أحم

رحمــة كــرم أبوزيـد

ماال يدركه الضفدع – أحبار وألوان مائية  - ٣ أجزاء – ١١٠ × ٩٠ 

٩٣



مواليــد ١٩٩١، مــدرس مســاعد بكليــة الفنــون الجميلة-قســم الجرافيــك- 
شــعبة التصميــم املطبــوع -جامعــة حلــوان ٢٠١٣ ، شــاركت يف العديد من 
املعــارض ، جائــزة مســابقة نهــر البحــر الــدورة ١١ مجــال التصويــر ٢٠١٩، 
ــزة  ــون مجــال الرســم ٢٠١٩ ، جائ ــدورة الثالث ــون الشــباب ال ــزة صال جائ
مســابقة الطالئــع مجــال الحفــر مقدمــة مــن جالــريي الزمالك الــدورة ٦١ .

انتظار – خامات متعددة – جزئني – ١٢٠ × ١٦٠ 

سارة عبدالفتاح قنديل

٩٤



مواليــد ١٩٨٩، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة فنيــة، 
عضــو ىف نقابــة الفنانــني التشــكيليني، شــارك ىف 
ملتقــى القاهــرة الــدويل لفنــون الخــط العــريب، 
معــرض الطالئــع ٢٠١٨ باإلســكندرية ، أقــام معــرض 
القاهــرة، معــرض جامعــي آرت  فــردي بأتيليــه 
ــم  ــة التحكي ــزة لجن ــون الشــباب،  جائ ــر، صال كورن
ــة  ــزة الرســم مــن نقاب ــع ٥٤، جائ يف معــرض الطالئ
الفنانــني التشــكيليني ىف أطيــاف، الجائــزة األوىل مــن 
املجلــس األعــىل للثقافــة، الجائــزة األوىل يف صالــون 
األقــرص الــدويل للفنــون البرصيــة ٢٠١٨، جائــزة 
ــزة  ــريب األول، جائ ــرصي الع ــى امل ــم يف امللتق الرس

ــامش . ــيد الق ــور الس ــتاذ الدكت ــن األس ــم م الرس

سلطان أحمد أحمد

الحلم – رصاص عىل كانسون – ٩٦ × ٦٦

٩٥



ــة  ــة الرتبي ــر كلي ــم والتصوي ــم الرس ــاعد بقس ــدرس مس ــد ١٩٩٢، م موالي
ــة  ــة واملحلي ــة الدولي ــن املعــارض الجامعي ــد م ــة، شــاركت يف العدي الفني
منهــا: صالــون الشــباب، معــرض يض للشــباب العــريب ، صالــون الجنــوب 
ــربى  ــزة الك ــا: الجائ ــز منه ــن الجوائ ــد م ــت العدي ــرص، نال ــدويل باألق ال
لصالــون الجنــوب الثالــث باســم جامعــة بريطانيــا ٢٠١٥، جائــزة الفنانــة 
ــاركة  ــزة املش ــع ٥٨، جائ ــابقة الطالئ ــم ٢٠١٨ يف مس ــد الكري ــدة عب عاي

ــر٢٠١٨. ــدويل للتصوي ــرص ال ــمبوزيوم األق بس

املتاهة العاطفية – أحبار عىل ورق – ٣٦٨ جزء – ٢٠٠ × ٣٠٠

سميحـة محمـد تهامـي

٩٦



ــا- ــة املني ــون جميلة-جامع ــوس فن ــد ١٩٩٨، بكالوري موالي
قســم جرافيــك - شــعبة تصميــم مطبــوع ، مارســت هوايتهــا 
ــت  ــت وتعرف ــم تعلم ــة، ث ــا الجامع ــل دخوله ــم قب يف الرس
أكــرث عــن أنــواع الفنــون والخامــات وأتقنــت منهــا الطباعــة 
والكــوالج والرســم مبختلــف الخامــات والدمــج بينهــم، 

ــع. ــري والرســم الرسي ــن الخــط العــريب و التحب ــت ف أتقن

شيمـاء ممـدوح حليـم

رباط – أكريليك وكوالج وأسالك – ٥ أجزاء – ١١٠ × ١٠٣ 

٩٧



مواليــد ٢٠٠٠ ، طالبــة بقســم الجرافيــك شــعبة 
الرســوم املتحركــة وفنــون الكتــاب بكليــة الفنون 
الجميلة-جامعــة املنصــورة،  شــاركت يف معــرض 
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــوة األوىل ٥ -٦ بكلي الخط
جامعــة املنصــورة ٢٠٢٠ ، معــرض إرشاقــات 

فنيــة بقــرص محمــد عــيل باملنيــل ٢٠٢٠ .

تحرر – حرب عىل ورق – جزئني – ٥٦ × ٤٣ للجزء .

الرا أحمـد محمـود

٩٨



مواليــد ١٩٩٣، بكالوريــوس تربيــة فنية-جامعة 
حلــوان ، فنانــة تشــكيلية معــارصة،  تعمــل 
ــات  ــم لوح ــن ، رس ــك ديزاي ــال الجرافي يف مج
املــودرن والديجيتــال أرت، شــاركت يف معــرض 
الفنانــني  جامعــة  القاهــرة  أتيليــه  تفانــني 
ــاب، معــرض جامعــي قاعــة  التشــكيليني والكت
الشــهيد أحمــد بســيوىن مــن الذاكــرة ، صالــون 
الشــباب، صالــون أبيــض وأســود ، املعــرض 
ــات  ــرتايض ضمــن فعالي ــدويل االف التشــكييل ال
املؤمتــر العلمــي الرابــع للفنــون األفريقيــة، 
معــرض الكوميكــس يف مؤسســة اليابــان يف 
مــرشوع  يف  كوميكــس  معــرض   ، القاهــرة 

ــة . ــد جوت ــر معه التحري

ليلـى مظهــر السيــد

أحبار وألوان مائية – ١٢ جزء – ١٣٠ × ١١٠

٩٩



ــة  ــون الجميلة-جامع ــة الفن ــة الرابعة-كلي ــب بالفرق ــد ٢٠٠٠، طال موالي
ــي. ــر الزيت ــعبة التصوي ــر - ش ــم التصوي ــورة -قس املنص

الغزو – فحم وباستيل عىل خشب – ١١٠ × ٨٠

محمـد عصـام عبـد اللـه

١٠٠



ــارص،  ــان مــرصي مع ــة ٢٠١٩،  فن ــة فني ــوس تربي ــد ١٩٩٦، بكالوري موالي
ــرض  ــا، مع ــا: معــرض رصبي ــة منه ــارض الفني ــن املع ــد م شــارك يف العدي
ــة الشــهيد  ــة يف قاع ــن املعــارض الفني ــد م ــرأة، العدي ــف ضــد امل ال للعن

ــددة . ــاالت متع ــيوين يف مج ــد بس أحم

محمـود أحمـد محمــد

الصعود ألسفل – حرب عىل ورق – ٩٠ × ١٨٠

١٠١



فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٩١ مواليــد 
جميلــة- فنــون الكتــاب ورســوم متحركة 
جرافيــك- جامعــة حلــوان ، ماجســتري 
فنــون جميلــة ، شــاركت ىف مســابقة 
املجلــس األعــىل للثقافــة تحــت مســمى 
إبداعاتهــن ٢٠٢١، مســابقة نهــر الحيــاة، 
ــون  ــرة للفن ــون شــباب مركــز الجزي صال

.٢٠٢٠ باإلســكندرية 

القوة والزمن – أقالم رصاص – جزئني – كل جزء ٧٠ × ٥٠

مــروة حسيــن محمــد

١٠٢



ــة- ــون الجميل ــة الفن ــة بكلي ــد ١٩٩٨، طالب موالي
قســم تصويــر زيتــي ، شــاركت يف برنامــج مجلــس 
الطــالب بدورتــه الخامســة لدراســة تاريــخ الفنــون 
املعــارصة، املعــرض الجامعــي الخــاص بالورشــة 
ــاك يف الوقــت  ــا وهن ــا نكــون هن ــادرا م معــرض ن

ــه ٢٠٢٠ . ذات

أحبار وماركر – ١٥ جزء – ٢١٩ × ١٦٣ 

مريم سليامن السيد 

١٠٣



مواليــد القاهــرة ١٩٩٣، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم الجرافيك-شــعبة 
تصميــامت ٢٠١٤، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة منهــا: صالــون 
الشــباب ٢٤، والفوتوغرافيــة مركــز أول ٢٠١٢، ناشــونال جيوجرافيــك، 

العديــد مــن الــورش الفنيــة، مســابقات لجامعــة حلــوان.                  

متالزمة الفقد – أحبار عىل ورق - ٩٥ × ٦٠

مــريــم محمــد أحمــد

١٠٤



مواليــد ١٩٨٨، بكالوريــوس فنــون جميلة-جامعــة حلوان-قســم الجرافيــك 
شــعبة التصميــامت املطبوعــة ، مــدرس مســاعد يف كليــة فنــون الجميلــة 
بالزمالــك ، شــاركت يف معــارض عديــدة منهــا: صالــون الشــباب، مهرجــان 
اإلبــداع التشــكييل الرابــع ٢٠١٠، معــرض الطالئــع، معرض الطباعــة الدويل 
للطلبــة ٢٠١٢، معــرض الحــارة املرصيــة مــا قبــل وما بعــد الحداثــة ٢٠١٤، 
ــباب  ــان يض للش ــارص ٢٠١٥، مهرج ــرصي املع ــك امل ــن الجرافي ــرض ف مع
العــريب الــدورة الثالثــة ٢٠٢٠، معــرض إبداعاتهــن باملجلــس األعــىل 
للثقافــة ٢٠٢١، املعــرض العــام ٤٢، معــرض فرســان ضـــي الثالــث ٢٠٢١ ، 
نالــت جوائــز يف مجــال الرســم يف مهرجــان ضـــي للشــباب العــريب الــدورة 
ــة ٢٠٢١.  ــىل للثقاف ــس األع ــن باملجل ــرض إبداعاته ــة ٢٠٢٠، ويف مع الثالث

مـي صبــري إبـراهيـم 

مكنونات وردية – أقالم رصاص وألوان خشب - ١٢٠ × ٨٢

١٠٥



مواليــد ٢٠٠١، طالبة بالفرقــة الثانية تربية فنية. 

بدايات الحلم – كارتون وقش - ٣٠٠ × ٦٠

مرييت ناثان دوس

١٠٦



مواليــد ١٩٩٧، بكالوريــوس فنــون جميلــة املنصــورة 
التصميــامت  الجرافيك-شــعبة  قســم   -  ٢٠٢١
املطبوعــة ، شــاركت يف معــرض خطــوة أوىل،  فنــون 
املؤمتــر  املنصــورة ٢٠١٧- ٢٠١٨- ٢٠١٩،  جميلــة 
ــرض  ــاط ٢٠٢١، مع ــة دمي ــث بجامع ــي الثال العلم

ــدورة ٦١ . ــع ال الطالئ

اختالل – ألوان مائية وجاف – ١٢٠ × ٨٠

نرمني املحمدي رمضان

١٠٧



ــة  ــد الجيــزة  ١٩٩٥، بكالوريــوس فنــون زخرفية-كلي موالي
الفنــون التطبيقية-جامعــة حلــوان ٢٠١٩ ، شــاركت ىف 
أربعــة معــارض جامعيــة منهــا: صالــون الشــباب ٣١ الــذي 
ــايئ  ــا النه ــم، هدفه ــون يف الرس ــزة الصال ــه جائ ــت عن نال
هــو التعبــري مــن خــالل مامرســتها عــن املشــاعر املتداخلــة 
واستكشــاف  حياتــه  طــوال  اإلنســان  بهــا  ميــر  التــي 
أن  شــأنها  مــن  التــي  املختلفــة  والوســائط  األســاليب 

ــة. ــا البرصي ــاهم ىف رؤيته تس

خذالن – أحبار وأقالم رصاص – ٥ أجزاء – ٧٠ × ٧٠ 

نـورهان عصام نور الديـن

١٠٨



ــا  ــة، لديه ــة الفني ــة الرتبي ــن كلي ــر م ــد ١٩٩٣، ماجســتري الرســم والتصوي موالي
اهتــامم كبــري مبجــال الفنــون التفاعليــة وألعــاب الفيديــو، التفكــري يف الجوانــب 
االجتامعيــة الحاليــة تشــغل جــزء مــن عملهــا، تعمــل كفنانــة مفهــوم يف 
الــدويل للفنــون  الفيديــو ، شــاركت يف مهرجــان القاهــرة  مجــال ألعــاب 
ــكيلية األول،  ــون التش ــى الفن ــكا ٢٠١٨ ، ملتق ــا كايروتروني ــة وامليدي اإللكرتوني
معــرض ومســابقة الرســوم املتحركــة بقــرص األمــري طــاز ، معــرض شــيش 
بيــش،  تنظيــم العديــد مــن الــورش الفنيــة عــن الفنــون الرقميــة داخــل كليــة 
 Run double jump مــن Game art الرتبيــة الفنيــة وخارجهــا، جائــزة أفضــل
ــة . ــون تفاعلي ــا فن ــال امليدي ــباب ٣٠ ملج ــون الش ــزة صال يف دورة ٢٠١٩، جائ

نيــرة مصطفـى فتحـــي

القربان – أحبار وورق دهب – ٣ أجزاء – ٣٠ × ٢٠ للجزء

١٠٩



مواليــد الجيــزة ١٩٩٦، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة -قســم النحــت 
والتشــكيل املعــامري والرتميم ٢٠١٩، شــاركت ىف معــرض حي القاهرة 
الدويل التابع ملؤسســة أرت دي إيجيبت ٢٠٢١، معرض مؤنث التـــابع 
ملؤسســة أرت دي إيجيبــت ٢٠٢١، معرض الطالئع ٦٠، مهرجان ضـــي 
للشــباب يف ٣٠،  معــرض نتائــج ورشــة امليديــا ليــس حجــرا أو زجاجــا 
بكليــة الفنــون التطبيقيــة ٢٠١٨، جائــزة حســن حشــمت ٢٠٢٠.

إتكاء – فحم عىل ورق – ٣ أجزاء – ١٠٠ × ٧٠ للجزء

هـاجــر بـركـات سـالـم 

١١٠



ــكندرية ٢٠١٠،   ــة اإلس ــة -جامع ــة نوعي ــوس تربي ــد ١٩٨٩، بكالوري موالي
مــدرس مســاعد منتــدب بكليــة الرتبيــة النوعيــة جامعــة دمنهــور، 
ماجســتري يف التصميــامت الزخرفيــة مســجلة بدرجــة دكتــوراه يف الطباعــة 
ــة  ــة الرتبي ــع لكلي ــة ٢٠١٩ التاب ــون نوعي ــا، قوميســري معــرض فن وتقنياته
ــى  ــكيلية مبلتق ــون التش ــرض الفن ــق مع ــور ، منس ــة دمنه النوعية-جامع
ــة مبتحــف رشــيد  ــورش الفني ــاين للفنــون ، مــدرب ال جامعــة دمنهــور الث
الوطنــي، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض القــدس ســالم 
مبكتبــة اإلســكندرية، صالــون الشــباب، املعــرض العــام  ٤١، معــرض 
عــىل ظاللهــا متضامنــا مــع اليــوم العاملــي للمــرأة مبركــز محمــود ســعيد 

ــارصة . ــرض رؤى مع ــون، مع للفن

هـــدى السيــــد مشـاق

هى والحمولة – ألوان أكريليك – ٩ قطع – ١١٥ × ١٦٠

١١١



faces 74 رسم وأحبار عىل ناصبيان – ٥ أجزاء  - ٣٠٠ × ١٢٠

ياســمني حسن أحمد

مواليــد ١٩٨٧، بكالوريــوس فنــون جميلــة- قســم جرافيــك، دبلومــة دراســات عليــا باملعهــد العــايل للنقــد الفنــي 
ــرض  ــباب، مع ــون الش ــاركت يف صال ــر، ش ــك ح ــم جرافي ــة، مصم ــدة فني ــكيلية، ناق ــة تش ــون، فنان ــة الفن أكادميي
أجنــدة الــدويل، املعــرض العــام، مهرجــان الحفــر املعــارص الــدويل فويــر مبدينــة ترينتــو إيطاليــا ٢٠١٨، بينــايل بنجــال 
الــدويل بالهنــد ٢٠١٩، ملتقــى الشــباب العــريب لإلبــداع والفنــون، ســمبوزيوم املــرأة بريشــة الشــباب العــريب تونــس 
٢٠١٩، معــرض بجالــريي ميلوزيــن فرنســا ٢٠١٩Pupa- Doll، ســمبوزيوم إهــدن الــدويل للرســم والنحــت بشــامل 
لبنــان منحــة مــن وزارة الثقافــة  ٢٠١٩، ملتقــى الفنانــني التشــكيليني العــرب األول بقاعــة الفنــون الكويــت ٢٠١٩، 
جائــزة ورشــة صالــون الشــباب ١٩،  جائــزة رســم مبعــرض الطالئــع ٥١، جائــزة رشفيــة بصالــون فنــاين إقليــم القاهــرة 

.CIB الكــربى ٢٠١٦، لهــا مقتنيــات لــدى بنــك

١١٢



١١٣





أسمــاء محمــد عبد الله  
آيـــه هشــــام ميســـرة   
باهـــر جميــل معـــزوز  
جــورج سامـــح صبحــي  
حســام مصطفـى رمضان  
ســـارة ماهــــر قاســــم  
شيامء رجب عبد الرؤوف  
عبد الرؤف محمد سلامن  

عمـــــر عاطـــف صديق   
فاطمــة محمــــد خالــد  
محمــد سعيــد املنســي  
محمد عبد النارص شيحـة  
محمـــد عــــزت سيــــد  

محمـــد مسعـــد سعــــد  
محمـــود سامـــى كشـــك  
محمـــود عاشــــور موىس  
مريـــم رمضــان إبراهيــم  
مريــم مختــار الكسبانــي  
مصطفى محمـد املغـاوري  
مصطفـــى محمــد بكـــر   
منــة اللــه عــادل أحمــد  
منة الله مسعد عبد الرازق  
ميــادة عبد الحكيم أحمـد  
ميســون مصطفـى الزربـة  
نــــدى خالــــد السيــــد  
نيــرة أشــرف عبد الحميد  



إحتواء – بوليسرت – ٦٠ × ٧٠

أسمــاء محمــد عبد اللــه

ــة املنيا-قســم النحــت  ــة جامع ــون جميل ــوس فن ــد ١٩٩٨، بكالوري  موالي
ــة.        ــون الجميل ــة الفن ــا كلي ــة بالدراســات العلي شــعبة خــزف، طالب

١١٦



ــام  ــون الجميلة-قســم النحت-شــعبة النحــت الع ــة الفن ــدة بكلي ــد ١٩٩٣، معي  موالي
ــام  ــت الع ــعبة النح ــت- ش ــم نح ــاعد بقس ــدرس مس ــكندرية ٢٠١٧، م ــة اإلس جامع
بكليــة الفنــون الجميلة-جامعــة اإلســكندرية، شــاركت يف معــرض ذات مبتحــف محمــود 
ســعيد، معــرض املركــز الثقــايف الفرنــيس، معــرض مركــز الحريــة لإلبــداع، معــرض صالون 
أتيليــه اإلســكندرية للشــباب، معــرض إبداعــات املــرأة املرصيــة مبركــز الهناجــر للفنــون 
بالقاهــرة، صالــون الشــباب ٢٠١٧، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندريه ٢٠١٩، معــرض 
صالــون نقابــة الفنانــني التشــكيليني ٧ يف أتيليــه اإلســكندريه ٢٠١٩، جائــزة تشــجعية يف 

صالــون أتيليــه إســكندرية للشــباب الــدورة ١٢ .

آيـــه هشــام ميســـرة

أرواح عالقة – ألومينيوم ، نحاس أصفر، برونز – ٦٠ × ٢٠ 

١١٧



الكتاب – حديد، زجاج – ٦٨ × ٤٠ × ١٥

باهـر جميـــل معـــزوز

 مواليــد ١٩٨٨، بكالوريــوس خدمــة اجتامعيــة، معــرض بأتيليــه القاهــرة 
٢٠١٩، معــرض مبؤسســة  األهــرام ٢٠١٩، املعــرض العــام ٤٢.

١١٨



مواليــد ١٩٩١، بكالوريــوس فنــون جميلة-جامعــة املنيا-قســم نحــت ٢٠١٣، 
ــارك يف  ــكيليني، ش ــة التش ــو نقاب ــة، عض ــوزارة الثقاف ــكيلية ب ــون تش ــايئ فن أخص
معــارض جامعيــة منــذ ٢٠١٦، ورشــة ســيمبوزيوم الحديــد الخــردة ٢٠١٦، جائــزة 
ــيناء  ــى ملســات يف س ــاف١/ ٢٠١٧، ملتق ــم للنحــت مبســابقة أطي ــاروق إبراهي ف
ــون ٢٠٢٠، مهرجــان  ــاروق حســني للفن الحضــارات ٢٠١٨ ، مســابقة مؤسســة ف
يض الثالــث للشــباب العــريب٢٠٢٠، مهرجــان يض مــا بعــد الكورونــا٢٠٢٠، صالــون 
ــدى متحــف  ــات ل ــه مقتني ــدورة ٤٢ ،  ل ــام ال ــدورة ٣١، املعــرض الع الشــباب ال

ــراد مبــرص والخــارج.   ــدى األف الفــن الحديــث ٢٠٢١،  ل

جــورج سامـــح صبحـــي

برونز – ٧٥ × ٣٠ × ٢٠ 

١١٩



منشأ - خشب – ٦٠ × ٢٠ × ٢٥ 

حسام مصطفى رمضان

 مواليــد املنيــا ١٩٩٢، معيــد بقســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة جامعة املنيا، شــارك يف معــرض كاركاز نحت 
بأتيليــه اإلســكندرية ٢٠١٦، معــرض ذات مبتحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية ٢٠١٦، مهرجــان الشــباب العريب 
الثــاين يض ٢٠١٨، معــرض جائــزة آدم حنــني لفــن النحــت املوســم الثالــث ٢٠١٨، املعرض الصيفي األول للشــباب 
باملؤسســة الثقافيــة املرصيــة اإليطاليــة ٢٠١٩  باإلســكندرية، معــرض جائــزة آدم حنــني لفــن النحــت الــدورة 
الخامســة ٢٠٢٠، صالــون نــوت ٢ ،٣ لشــباب النحاتني بجالريي نــوت بالزمالك ٢٠٢٠، صالون الشــباب الدورة ٣١، 
الجائــزة الثالثــة يف جائــزة الشــارقة الثقافيــة لشــباب الجامعــات املرصيــة إبــداع ٣، ملتقى ســيناء الــدويل للفنون 
بــرشم الشــيخ ٢٠١٨، لــه مقتنيــات لدى البنــك التجاري الــدويل، بعض األفراد مبــرص، اململكة العربية الســعودية. 

١٢٠



ــت ٢٠١٦،  ــم النح ــة حلوان-قس ــون جميلة-جامع ــوس فن ــد ١٩٩٣، بكالوري  موالي
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض والفعاليــات الفنيــة منهــا: صالــون الشــباب ٢٦- 
٢٧-٢٨- ٣٠، صالــون النحــت الثــاين ٢٠١٨، ورشــة ســيمبوزيوم أســوان ٢٠١٩، ورشــة 

ســيمبوزيوم مدينتــي ٢٠١٧، ورشــة ســيمبوزيوم مــرص الــدويل بالغردقــة ٢٠١٨.

سـارة ماهــر قاسـم

بوليسرت – ٧٠ سم

١٢١



حورس – خشب – ٢٥٠ × ٦٠ × ٦٠

شيامء رجب عبـد الرؤوف

مواليــد ١٩٩٥، بكالوريــوس تربيــة نوعية-تخصــص تربيــة 
فنيــة جامعــة القاهــرة ٢٠١٦، متهيــدي ماجســتري يف النحــت 
ــون  ــة ٢٠١٨، شــاركت يف معــرض صال ــة النوعي ــة الرتبي بكلي
ــى الشــباب  ــد ملتق ــني الغ ــرض فنان الشــباب ٣١،٢٩،٢٨، مع
ــداع  ــرا، ملتقــى اإلب ــاين، معــرض األعــامل الصغــرية باألوب الث
الــدويل باألوبــرا ، معــرض بصــامت الفنانــني التشــكيليني 
ــة بســاقية الصــاوي، معــرض  العــرب، معــرض األعــامل الفني

ــة مبتحــف طــه حســني. ــود الطبيعي ــم الجل تناغ

١٢٢



مواليــد١٩٩٥، فنــان تشــكييل، بكالوريــوس فنــون جميلــة ٢٠١٩، معيــد بقســم 
النحــت بكليــة الفنــون الجميلة-جامعــة اإلســكندرية، يشــارك يف الحركــة التشــكيلية 
منــذ ٢٠١٨، شــارك يف مســابقة آدم حنــني لفــن النحــت الــدورة الثانيــة ٢٠١٨، صالون 
الشــباب الــدورة الثالثــون ٢٠١٩، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية ٢٠٢٠، شــارك 
يف عــدة معــارض بقاعــات خاصــة، فــاز بجائــزة عصمــت داوســتايش يف مجــال النحــت 
ــكندرية،  ــة باإلس ــة اإليطالي ــة املرصي ــة للمؤسس ــق التابع ــة الطري ــابقة بداي يف مس
تتميــز أعاملــه النحتيــة بدمــج األخشــاب مــع الراتنــج ريــزن الشــفاف، لــه مقتنيــات 

لــدى بعــض األفــراد.

عبـد الـرؤف محمـد سلمـان

حلم يقظة – خامات متعددة – ٩٩ × ١٠ × ٨٫٥ -

١٢٣



خشب – ٤٣ × ١٥ × ١٩

عمــر عاطـف صديــق 

 مواليــد القاهــرة ١٩٩٥، درس بالقســم الحــر بكليــة الرتبيــة الفنيــة مــن 
٢٠١٢-٢٠١٣، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض صالــون أتيليه 
القاهــرة، معــرض الغــد بجالــريي فنــون ٢٠١٣، صالــون الشــباب ٢٧-٣١ ، 
ســمبوزيوم األول للنحــت عــىل الخشــب-الواحات الخارجــة التابــع لــوزارة 
الثقافــة ٢٠١٨، معــرض الطالئــع التابــع لجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة 
يف دورتــه ٥٩، مســابقة فــاروق حســني الــدورة الثانيــة التابعــة ملؤسســة 

فــاروق حســني للثقافــة والفنــون، جائــزة الفنــان خالــد زيك ٢٠١٩. 

١٢٤



ــة  ــة النوعي ــة، ماجســتري يف الرتبي ــة نوعي ــوس تربي ــد ١٩٨٩، بكالوري موالي
ــص  ــة الفنية-تخص ــم الرتبي ــاعد بقس ــدرس مس ــة، م ــة الفني ــم الرتبي قس
نحــت، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا: املعــرض العــام 
٤٢، قامــت بالنحــت بواســطة خامــات مختلفــة مثــل الجرانيــت، الرخــام، 
الخشــب، اإلســتانلس، األكريليــك، الطــني األســواين، الجبــس، الحجــر 

ــاف، البولســرت، النحــاس.  الخف

فاطمة محمــد خالــد

الصحوة – رخام أسود – ٤٥ × ٢٦ × ٢٠

١٢٥



حلقان – ورق  وكتب – ٣٥ × ٧٠ 

محمــد سعيــد املنســـي

مواليــد ١٩٩٥، ليســانس حقوق-جامعــة القاهــرة، شــارك يف معــرض 
أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية، بينــايل الشــباب العــريب، يــوم أفريقيــا للفــن 
التشــكييل، صالــون الشــباب الــدورة ٣١، مهرجــان يض للشــباب، مســابقة 
إبــداع التــي تنظمهــا وزارة الشــباب والرياضــة، املركــز األول عــىل مســتوى 

الجمهوريــة، جائــزة نــارص بــن حمــد العامليــة. 

١٢٦



الجمعيــة  عضــو   ،١٩٩٢ الحرانيــة  قريــة  مواليــد 
شــارك  اإلســالمية،  والفنــون  للحضــارة  العموميــة 
يف معــرض آرت آرت كوليكشــن أكتوبــر بجالــريى 
الجريــك كامبــس الجامعــة األمريكيــة أكتوبــر ٢٠١٥، 
ــي  ــوم العامل ــوين يف الي ــرض ك ــباب، مع ــون الش صال
ملنــارة العنــف ضــد املــرأة بأكادمييــة الفنــون املرصيــة 
العربيــة  الجمعيــة  تنظيــم  فكــرة  ٢٠١٦، معــرض 
محمــود  مبتحــف  اإلســالمية  والفنــون  للحضــارة 
مختــار، مهرجــان يض الثــاين للشــباب العــريب ٢٠١٨ .

محمد عبد النارص شيحة

سمكة – جرانيت وردي – ٤٦ ×١٥ × ٤٠

١٢٧



خشب – ١٥٠ × ٥٠

محمـــد عـــــزت سيـــد

ــة، شــارك يف معــرض جامهــريي  ــة نوعية-شــعبة فني ــوس تربي ــد١٩٩٠، بكالوري موالي
التــاون هــاوس ٢٠١٠، معــرض خــاص أتيليــه القاهــرة ٢٠١١، مهرجــان يض للشــباب 
ــدورة  ــني للنحــت ال ــزة آدم حن ــون الشــباب ٢٧- ٢٨، معــرض جائ العــريب األول، صال
الثانيــة بالقاهــرة ٢٠١٨، معــرض جائــزة آدم حنــني للنحــت مكتبــة اإلســكندرية ٢٠١٨، 
مهرجــان يض للشــباب العــريب الثــاين ٢٠١٨، معــرض جائــزة آدم حنــني للنحــت الــدورة 
الثالثــة الهناجــر ٢٠١٩، معــرض جائــزة آدم حنــني للنحــت مكتبــة اإلســكندرية ٢٠١٩، 
صالــون الشــباب ٢٠١٩، معــرض جائــزة آدم حنــني للنحــت الــدورة الرابعــة متحــف 
أدم حنــني٢٠٢٠، صالــون الشــباب٣١، معــرض مؤسســة فــاروق حســني للثقافــة 

والفنــون ٢٠٢١، معــرض جائــزة آدم حنــني للنحــت الــدورة الخامســة٠

١٢٨



 مواليــد القاهــرة ١٩٩٤، بكالوريوس هندســة معامرية-جامعة عني شــمس، 
شــارك يف صالــون الشــباب ٢٠١٥- ٢٠١٦-٢٠١٩، بعــض املعــارض األخــرى. 

محمــد مسعـــد سعـــد

بوليسرت – ٧٠ × ١٥ ×١٠ 

١٢٩



نوط الشجاعة – بوليسرت – ٥٠ × ٦٠ × ٢٣٠

محمــود سامــي كشـك

ــة  ــة الرتبي ــد بكلي ــة ٢٠١٩، معي ــة فني ــوس تربي ــد ١٩٩٦،  بكالوري  موالي
ــارك يف  ــت، ش ــم-تخصص نح ــري املجس ــم التعب ــة حلون-قس الفنية-جامع
ــا: معــرض  ــة يف مجــال النحــت والرســم منه ــد مــن املعــارض الفني العدي
ــة ٢٠١٨،   ــرا املرصي ــدار األوب ــكيلية ب ــون التش ــالم للفن ــة س ــر طاق أكتوب
ــا  ــفارة رصبي ــرض س ــون ٢٠١٩، مع ــة الفن ــد بأكادميي ــاين الغ ــرض فن مع
للفنــون البرصيــة ٢٠١٧، معــرض جامعــة حلــوان لكليــات الفنــون ٢٠١٧، 
٢٠١٩، معــرض صنــع يف مــرص ٢٠١٦، ملتقــى التوظيــف األول لكليــة 
الرتبيــة الفنية-قســم الخــزف ٢٠١٩ ، صالــون الربيــع للفنــون التشــكيلية 

بســاقية الصــاوى ٢٠١٦- ٢٠١٧. 

١٣٠



 مواليــد ٢٠٠٠، طالــب بالفرقــة الرابعــة كليــة الرتبيــة الفنية-جامعــة 
حلــوان، شــارك يف جامعــة رســم مــرص ٢٠٢٠، معــرض رســم مــرص بقاعــة 
أحمــد بســيوين، أحــد أفــراد العمــل يف رســم الجــدران يف الجاللــة للرخــام، 
جــروب رســم الجداريــات يف نــادي القضــاة، شــارك يف فعاليــات مهرجــان 

الزمالــك للفنــون٠

محمــود عاشـور موســى

رخام صناعي، بوليسرت – ١٢٠ × ١٨ .

١٣١



عنـاق – برونز ٧٠ × ٥٠

مريــم رمضـان إبراهيــم

السياســية-جامعة  والعلــوم  االقتصــاد  بكليــة  طالبــة   ،٢٠٠١ مواليــد 
القاهــرة، شــاركت يف كثــري مــن معــارض الفــن التشــكييل يف قصــور 

الصــاوي.  الجامعــة، ســاقية  الثقافــة، 

١٣٢



ــت- ــم النح ــون جميلة-قس ــوس فن ــد ١٩٩٣، بكالوري  موالي
شــعبة ميــداين جامعــة حلــوان ٢٠١٦، معيــدة بهــا، شــاركت 
يف العديــد مــن املعــارض منهــا مهرجــان يض للشــباب العــريب 
ــرض  ــه الـــ ٢٧، مع ــباب يف دورت ــون الش ٢٠١٦ -٢٠٢٠، صال
ــدويل  ــت ال ــمبوزيوم النح ــدرب ١٧١٨، س ــت ب ــتند نح مس
بالغردقــة ٢٠١٨، معــرض ١٠نحاتــات مبدعــات بجالــريي 
خــان املغــريب ٢٠١٩، معــرضSpirits  بجالــريي املجــدوب 
ــت املركــز األول  ــزة أدم حنــني ٢٠٢٠، نال ٢٠٢٠، معــرض جائ

ــداع ٢. ــابقة إب مبس

مريـم مختــار الكسبانــي

بوليسرت – ٤٠ × ٢٥ × ٤٥  / ١٥ ×٢٣ ×١٥

١٣٣



أومورفيا – خشب ملون – ١٨٣ × ١٩٫٥ × ٢٧

مصطفــى محمــد املغــاورى

مواليــد بورســعيد ١٩٩٥، بكالوريــوس تربيــة فنية-جامعــة حلــوان، شــارك 
ــا الثانيــة بكليــة الرتبيــة الفنية-جامعــة حلــوان  يف مســابقة ســفارة رصبي
ــابقة  ــرض ومس ــحيمي ٢٠١٧، مع ــت الس ــرايث ببي ــي ت ــرض فن ٢٠١٦، مع

ــة ٢٠٢١.  ــدورة الثاني مؤسســة فــاروق حســني للثقافــة والفنــون ال

١٣٤



 مواليــد ١٩٩١، شــارك يف معــرض الطالئــع بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ٢٠١٤، 
ــدورة ٢٦- ٢٧ - ٣٠،  ــباب ال ــون الش ــكندرية ٢٠١٦، صال ــة اإلس ــدة مبكتب ــرض أجن مع
ــان  ــريي خ ــي بجال ــرض جامع ــة ٢٠١٧-٢٠١٨، مع ــريي الكحيل ــي جال ــرض جامع مع
ــون  ــي الفن ــة محب ــع بجمعي ــرض طالئ ــجيعية مبع ــزة تش ــريب ٢٠١٨- ٢٠١٩، جائ املغ
الجميلــة ٢٠١٤، جائــزة االقتنــاء بصالــون الشــباب ٢٧، جائــزة أوىل يف بينــايل اوســرتاكا 

ــوم األول ٢٠١٧ ٠ ــون الفي ــزة أوىل يف صال ٢٠١٧، جائ

مصطفــى محمـــد بكــــر

صمود – بوليسرت – ٣٠ × ٣٠ ×١٠٠

١٣٥



إلتقاء – بوليسرت – ٧٨ × ٣٣ × ٢٥

منة الله عادل أحمد

فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٩٨ مواليــد 
معيــدة   ،٢٠٢١ اإلســكندرية  جميلــة 
ــاركت يف  ــة، ش ــون الجميل ــة الفن بكلي
.٢٠٢١ اإلســكندرية  أتيليــه  معــرض 

١٣٦



 مواليــد اإلســكندرية ١٩٩٨، بكالوريــوس فنــون الجميلــة ٢٠٢١، شــاركت 
ىف صالــون الشــباب، أتيليــه اإلســكندرية الــدورة ٢٤ لــــ ٢٠٢٠، مهرجــان 
ــات  يض للشــباب العــريب ٢٠٢٠، معــرض خطــوات ٢٠٢١، معــرض منحوت

ــكندرية ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ٠ ــه اإلس ــكندرية بأتيلي اإلس

منــة اللـه مسعـد عبـد الرازق

األصيل – بوليسرت – ٧٢ × ٤٥

١٣٧



شموخ – بوليسرت – ٧٠ سم 

ميـادة عبــد الحكيـم أحمد

 مواليــد اإلســكندرية ١٩٩٨، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم النحــت 
ــات  ــرض منحوت ــاركت ىف مع ــة يف ٢٠١٦، ش ــريتها الفني ــدأت مس ٢٠٢١، ب

اإلســكندرية ٢٠٢٠-٢٠٢١ .

١٣٨



اإلســكندرية- جميلة-جامعــة  فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٩٤ مواليــد   
ــة  ــون الجميلة-جامع ــة الفن ــدة بكلي ــداين ٢٠١٧، معي ــت املي ــم النح قس
اإلسكندرية-قســم النحــت، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: 
صالــون القاهــرة ٥٩، معــرض جامعــي بدولــة اإلمــارات أبــو ظبــي
بجالــريي  LL THE WAY FROM THE ANCIENT CITY  
 The Arts Hub بالتعــاون مــع جالــريي Etihad Modern Art Gallery 
ــوان  ــيمبوزيوم أس ــت،  س ــن النح ــني لف ــزة آدم حن ــرض جائ ٢٠٢١،  مع
الــدويل لفــن النحــت بورشــة العمــل، معــرض جامعــي اإلســكندرية 
بجالــريي نــوت، صالــون الشــباب، الجائــزة األوىل مبعــرض جائــزة آدم حنــني 
ــزة  ــباب ٣١، الجائ ــون الش ــزة صال ــة،  جائ ــدورة الخامس ــت ال ــن النح لف
التشــجيعية مــن مركــز الحريــة لإلبــداع باإلســكندرية يف مســابقة الشــباب 
ــريي يض،  ــدى جال ــات ل ــا مقتني ــة، له ــدورة الخامس ــة ال ــون البرصي للفن

ــو. ــريي أوبينت جال

ميسون مصطفــى الزربـة

الرتحاب – رخام – ١٥٠ ×٢٧ ×٢٠  / ١٦٨ ×٨٥  × ٢٥ 

١٣٩



إرسافيل – برونز – ٥٠ سم

 نـــــدى خالـــد السيــد

مواليد القاهرة ١٩٩٦، بكالوريوس فنون جميلة-قسم نحت ٢٠٢٠ ٠ 

١٤٠



 مواليــد اإلســكندرية ١٩٩٨، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم النحــت 
جامعــة اإلســكندرية ٢٠٢١، شــاركت يف منحوتات اإلســكندرية ٢٠٢٠-٢٠٢١.

نيــرة أشــرف عبـــد الحميــد

شكل يبحث عن اسم – بوليسرت – ٧٠ ×٣٠ ×٣٠ 

١٤١





أحمــد محمـد الحسيني  
آالء سميـــــر محمـــــد  
آيــة صــالح الديـن طـه  

آيــة محمـــــد كامــــل   
تقى مصطفى عبد الرازق  
دعــاء عيــــد إبراهيـــم  
رحــاب رشــــدي رشــاد  
سلمـــى رزق شحاتـــــة  

محمــد السيـــد إمبابـي  
محمـد جامل عبد املنعم   
محمــود رشــدي جابــر  

مـي محمــد عبــد اللــه   
نوران عبد الحميد شلبي  
نــوران محمـــد الغبايش  
هاجــر رجـــب محمــد  
هاجــــر صــــالح مــراد  



تواصل – طينة بيضاء – ٢٧٠ × ١٣٠ × ٤٠

أحمـد محمــد الحسينــي

مواليــد ١٩٨٧، باحــث دكتــوراه قســم الخــزف بكليــة الفنــون التطبيقيــة، 
رئيــس قســم الخامــات األوليــة مبصنــع بالطــات خزفيــة، شــارك يف العديــد 
مــن املعــارض منهــا: زيارة معــرض Cersaie للبــالط الخزيف إيطاليــا ٢٠١٣-
ــاء مبعــرض  ــايل الخــزف الربتغــايل ٢٠١٧، مشــاركة واقتن ٢٠١٥- ٢٠١٧، بين
ــا ٢٠١٨، املعــرض  CERAMIC&COLOURS AWARD فينســيا إيطالي
العــام ٢٠١٩-٢٠٢٠، املســابقة الدوليــة للخــزف الفنــي تونــس ٢٠١٩، 
مشــاركة واقتنــاء مبســابقة Blanc de Chine الصــني ٢٠١٩، جائــزة صالون 
الشــباب يف مجــال الخــزف ٢٠-٢٢-٢٥-٢٩-٣٠-٣١، لــه مقتنيــات بأســبانيا، 
إيطاليــا، الربتغــال، الصــني، تايــوان، متحــف الفــن املــرصي الحديــث. 

١٤٤



ــكيلية،  ــة تش ــوان ٢٠١٧، فنان ــة حل ــة فنية-جامع ــوس تربي ــد ١٩٩٥، بكالوري موالي
تعمــل يف مجــال الخــزف وتــدرس مجــال دمــج حريــة الفــن املعــارص مــع أســاليب 
ــدويل  ــا ملتقــى األقــرص ال ــة، شــاركت يف عــدة معــارض منه ــن الخــزف التقليدي ف

ــة ٢٠١٨ .  ــون البرصي للفن آالء سميـر محمــد

هي ونفسها – طينة بيضاء – ٢٠ × ١٢

١٤٥



أشــواك – ٣٥ ×٢٥

آية صالح الدين طه

مواليــد القاهــرة ١٩٩٣، طالبــة قســم النحــت 
حلــوان،  جامعــة  الجميلــة-  الفنــون  كليــة 
بكالوريــوس التجــارة الخارجيــة ٢٠١٥- ٢٠١٦، 
دراســات حــرة جرافيك-بكليــة الفنــون الجميلــة-

جامعــة حلــوان ٢٠١٧، عضــو يف جامعــة اللقطــة 
املعــرض  يف  شــاركت   ،٢٠١٧ مــن  الواحــدة 
الجامعــي لطــالب القســم الحــر يف ٢٠١٨، معــرض 

جامعــي املســحورة ٢٠٢١.

١٤٦



مواليــد ٢٠٠٠،  طالبــة بكليــة الفنــون الجميلة-الفرقــة الثالثة-قســم النحــت 
شــعبة ميــداين، شــاركت يف معــرض الكليــة مباســك جــداري معلــق.

آيــة محمـــد كامـــل

٣٥ × ٢٥

١٤٧



رحلة – خامات مختلفة – ١٠٠ × ٥٠ × ١٥٠ 

تقى مصطفـى عبد الرازق

فنيــة- جامعــة  تربيــة  بكالوريــوس   ،١٩٩٨ مواليــد 
حلــوان شــعبة تربــوي٢٠٢١.

١٤٨



ــة فنية-جامعــة  ــوس تربي ــد ١٩٩٧، بكالوري  موالي
حلــوان ٢٠٢٠، معيــدة بكليــة الرتبيــة الفنيــة-

جامعــة حلــوان بقســم التعبــري املجســم-تخصص 
خــزف، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة 
جامعــة  معــرض  منهــا:  مختلفــة  مجــاالت  يف 
ــون ٢٠١٦- ٢٠١٧، املعــارض  ــات الفن ــوان لكلي حل
التابعــة لــدار الكتــب املرصيــة ٢٠١٧- ٢٠١٨، 
ــة ٢٠١٨،  ــون تطبيقي ــة فن ــن كلي ــرض بعيونه مع
معــرض إبداعتهــن التابــع لــوزارة الثقافــة ٢٠٢١، 

ــة. ــم مناصف ــكيل املجس ــزة التش جائ

دعـــاء عيـــد إبراهيـم

سهام مارقة – ١٢٥ × ٥٠

١٤٩



 مواليــد ١٩٨٩، بكالوريــوس تربيــة نوعية-جامعــة جنــوب الــوادي ٢٠١٠، 
ــاركت يف  ــة ٢٠١٨، ش ــد الحداث ــا بع ــون م ــفة فن ــوراه فلس ــة الدكت مرحل
العديــد مــن املعــارض الجامعيــة والدوليــة منهــا: معــرض القاهــرة الــدويل 
بقاعــة األهــرام ٢٠١٧، معــرض رؤى عربيــة بقاعــة األهــرام ٢٠١٨، معــرض 
ــي ٢٠٢١،  ــان يض الجامع ــرض فرس ــويس ٢٠١٩، مع ــاة الس ــال بقن االحتف
جائــزة املركــز األول يف الفنــون مــن جامعــة املنصــورة ٢٠٠٩، جائــزة املركــز 
الثــاين يف الفنــون مــن تدريــب إعــداد القــادة باإلســكندرية ٢٠٠٨، جائــزة 
املركــز األول مــن جامعــة ســوهاج مهرجــان إحيــاء الــرتاث ٢٠١٠ ، جائــزة 
مــن صالــون أســيوط ٢٠١٤، جائــزة تشــجيعية مــن صالــون الدلتــا ٢٠٢٠، 
جائــزة ثانيــة مناصفــة يف مهرجــان يض الــدويل ٢٠٢٠، جائــزة العمــل 

املجســم يف مســابقة إبداعاتهــن باملجلــس األعــىل للثقافــة ٢٠٢١.

رحـــاب رشـــدي رشـــاد

طينات ملونة 

١٥٠



رحلو الذبول – طني أبيض ، أكاسيد – ٦٠ × ١٠٠

 سلمـى رزق شحاتـة

مواليــد الجيــزة ١٩٩٨، بكالوريــوس 
تربيــة فنية-جامعــة حلــوان ٢٠٢١، 
شــاركت يف معــارض جامعيــة منها: 
ــاع  ــرض  إيق ــة، مع ــات لوني فقاع
الخيــوط، معــرض تاجــر البســاطة.

١٥١



ــة  ــد بكلي ــد ١٩٩٤، معي  موالي
جامعــة   - التطبيقيــة  الفنــون 
معــرض  يف  شــارك  حلــوان، 
ics  ٢٠١٤، صالــون الشــباب 
٢٠١٦، املعــرض الرئــايس ملجمــع 
والجرانيــت  الرخــام  مصانــع 
بالجاللــة يف العــني الســخنة، 
يض للشــباب معــرض مــا بعــد 

.  ٢٠٢٠ الكورونــا 

محمد السيـد إمبايب

الحرية – طينة أسوانيل – ٣٠ × ٤٠ × ٧٠

١٥٢



طينة أسواين – ١١٠ × ٨٠ × ٥٥

محمد جامل عبـد املنعـم

مواليــد الغربيــة ١٩٩٤، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة ٢٠١٧، 
شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: صالــون الجنــوب الــدويل 
الرابــع والخامــس باألقــرص، مهرجــان يض للشــباب العــريب األول، 
ــدويل األول  ــرص ال ــون األق ــباب٢٧، ٢٩، صال ــون الش ــاين، صال الث
للفنــون البرصيــة، معــرض أطيــاف األول، الثــاين بنقابــة الفنانــني 
التشــكيليني، املهرجــان األول االحســاس بالصــني يف الخــزف، 
صالــون القاهــرة ٥٩، جائــزة صالــون الشــباب يف مجــال الخــزف 
الخامــس  الشــباب  معــرض  التشــجيعية  الجائــزة  مناصفــة، 
للفنــون البرصيــة مركــز الحريــة لإلبــداع اإلســكندرية، الجائــزة 
الثانيــة صالــون األقــرص الــدويل األول للفنــون البرصيــة، اقتنــاء 
ثالثــة أعــامل بــوزارة الثقافــة والســياحة الصينيــة، ثالثــة أعــامل 

ــني. ــث Hangzhou بالص ــزف الحدي ــف الخ مبتح

١٥٣



شــعبة  التشــكيلية  الفنــون  نقابــة  عضــو   ،١٩٩٠ مواليــد   
الــدويل  الخــزف  ســمبوزيوم  مســاعد  قوميســري  الخــزف، 
الفنــون  اتجــاه بقــرص  بقاعــة  أقــام معــرض خــاص    ،٢٠١٥
٢٠١٩، معــرض أول مــرة مبكتبــة اإلســكندرية ٢٠١٨، الصالــون 
ــاج  ــام قرط ــرض أي ــس ٢٠١٩، مع ــارص تون ــزف املع ــدويل للخ ال
حتــى   ٢٦ الــدورة  مــن  الشــباب  صالــون  تونــس،  للخــزف 
جائــزة  رويــال،  ســرياميكا  جائــزة  منهــا  جوائــز  عــدة   ،٣١
ــي،  ــل الجامع ــون يف العم ــزة الصال ــش، جائ ــل دروي ــان نبي الفن
ــايف. ــد الثق ــط الصعي ــم وس ــن إقلي ــزف ع ــزة األوىل يف الخ الجائ

محمــود رشــدي جابـــر

رحلة – طينة أسواين ، طالء زجاجي – ١٥٠ × ٢٠٠

١٥٤



ميتا – خامات متعددة – ١٣٥ × ٤٠ 

مــي محمـد عبـــد اللــه 

ــاركت  ــا، ش ــة املني ــون الجميلة-جامع ــة الفن ــدة بكلي ــد ١٩٩٤، معي موالي
بالعديــد مــن املعــارض الجامعيــة، معــرض فــردي بعنــوان تياتــرو، العديــد 
مــن الجوائــز منهــا: جائــزة إبــداع للجامعــات ٢٠١٧، إبــداع ملراكــز الشــباب 
ــات  ــا مقتني ــة ٢٠١٧، له ــات املرصي ــات الجامع ــبوع فتاي ــزة إس ٢٠٢١، جائ
لــدى العديــد مــن األفــراد أهمها لــدى ســيادة الرئيس عبــد الفتاح الســييس، 
لــدى بعــض املؤسســات مثــل متحــف الفــن الحديــث باملنيــا، متحــف كليــة 

الفنــون الجميلــة بالزمالــك، متحــف الســينام بالقاهــرة.

١٥٥



 مواليــد ١٩٩١،  بكالوريــوس تربيــة فنية-جامعــة حلــوان، ماجســتري يف 
الخزف-كليــة الرتبيــة الفنيــة،  مدربــة فــن تشــكييل وعــالج بالفــن لــذوي 
القــدرات الخاصــة والعاديــني مــن ٢٠١٢ حتــى اآلن، شــاركت يف العديــد مــن 
املعــارض الجامعيــة منهــا: معــرض خــاص بقطاعــات وزارة الثقافــة باملنوفية 
ــم ٢٠١٣، ســمبوزيوم الخــزف  ٢٠١٦، معــرض نســيج ٢٠١٢، معــرض تصمي
الــدويل الثــاين والثالــث ٢٠١٦-٢٠١٧، صالــون الشــباب ٢٠١٦، مــرشوع تــراث 
ــت الســنارى ٢٠١٧،  ــة الفرنســية وعرضــه ببي ــع للجامع مــرص الحــي التاب
صالــون الجنــوب ٢٠١٧، ملتقــى سلســبيل النيــل واملعــرض التابــع لــه، عمــل 
ورشــة فنيــة لألطفــال والشــباب عــىل هامــش امللتقــى ٢٠١٨، اقتنــاء متحف 

الثــورة بالقناطــر عمــل خــزيف ولوحــات تصويــر .

نــوران عبـــد الحميـد شلبي

سيصبح حقيقة – طينة أسواين – بليز- ١٢٠ × ٣٥ × ٤٥

١٥٦



من ذاكرة الطفولة – طني ، طالء زجاجي – ١٥٠ × ٢٠٠

نوران محمد الغبايش

مواليــد دميــاط ١٩٩٣، بكالوريــوس 
دميــاط  تطبيقية-جامعــة  فنــون 
ــداع  ــابقة إب ــاركت يف مس ٢٠١٦، ش
(٤) ٢٠١٦، امللتقــى املــرصي للحــيل 
ــون  ــارصة ٢٠١٧، صال ــة واملع الرتاثي
ملتقــى   ،٢٠١٩-٢٠٢٠ الشــباب 
األرض اإللكــرتوين للخــزف الصناعــي 
الخــزف  صالــون   ،٢٠٢١ والفنــي 
الجائــزة   ،٢٠٢١ بالدقهليــة  الثــاين 

الثالثــة يف صالــون الدلتــا ٢٠٢٠.

١٥٧



ــة  ــة الرتبي ــد ١٩٩١، مــدرس مســاعد بكلي موالي
الفنية-قســم النقــد والتــذوق الفنــي، شــاركت 
يف صالــون الشــباب ٢٢- ٢٤- ٢٥- ٢٦-٢٧-٣٠، 
ملتقــى الخــزف الــدويل ١٥، بينــايل مكتبــة 
اإلســكندرية الــدويل الثامــن لكتــاب الفنــان 
ــور  ــتاذ الدكت ــزة األس ــاين لجائ ــز الث ٢٠١٨، املرك
ــرض  ــزة الع ــال، جائ ــي الش ــد الغن ــوم عب املرح
الجائــزة   ،٢٦ الشــباب  صالــون  يف  الخــاص 
التشــجيعية يف صالــون الشــباب  ٣٠، جائــزة  
فــاروق حســني للثقافــة والفنــون املركــز الثالث 
مناصفــة، جائــزة الدكتــور شــاكر عبــد الحميــد 

ــي.  ــد الفن للنق

هاجـر رجـب محمـد

أعطونا الطفولة – طني كارلني – ١٧ × ١٧٥ 

١٥٨



طيارة األحالم – طني أسواين 

هاجـــر صـــــالح مــراد

ــاء والتشــييد  ــا البن ــي صناعي-شــعبة تكنولوجي ــد ١٩٨٨، معهــد فن  موالي
ــرة  ــات الح ــم الدراس ــون الجميلة-قس ــت الفن ــرة درس ــة ح ــدين، فنان م
ــر الزيتــي ٢٠١٣، دبلومــة الخــزف التابعــة ملدرســة األمــري  شــعبة التصوي
ــال  ــني يف مج ــارض الخريج ــن مع ــد م ــاركت يف العدي ــارليز ٢٠١٦، ش تش
الخــزف باملركــز الربيطــاين، املركــز الفرنــيس، قلعــة قايتبــاي، بكليــة الفنــون 

ــة مبعــرض أعــامل الخريجــني . الجميل

١٥٩





أحمـــد إبراهيــــم هالل   
أميــرة جمــــال محمـــد  
أميـــرة سعـــد محمــــد  

إيـامن حسيـن مصطفــى   
روضــة نــور الدين علـى  
ســارة محمـــد رشــــــاد  

شــروق طـــارق خليــــل   
فاطمــة شاكـــر عبد الاله  
مارجـو عـــوض صبحــي  
محمد عبد الرحيم صادق  
مصطفــى فـــراج رابـــح  
منــى مجــدي الشحــري  
هبــة نظمـــي موســــى  



 املهاجرون ٢٠٢١ – طباعة بارزة من سطح خشبي - ٣ أجزاء – ١٠٠×٢٠٠

أحمـد إبراهيم هـالل

مواليــد ١٩٩٢، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة، باحــث مبرحلــة املاجســتري، شــارك بالعديــد مــن املعــارض 
والبيناليــات املحليــة والدوليــة منهــا: صالــون الجنــوب الــدويل الخامــس، مهرجــان يض للشــباب العريب 
الثــاين، الثالــث ٢٠١٨-٢٠٢٠، بينــايل أوســرتاكا الــدويل الثــاين، معــرض أجنــدة ١١-١٣، صالــون الشــباب 
ــون  ــدويل  للفن ــدويل الســادس ٢٠١٩، الســابع ٢٠٢٠، ملتقــى األقــرص ال ــس ال ٢٨ - ٣١، ملتقــى الربل
البرصيــة الــدورة األوىل، معــرض Cairo art fair tam gallery  ٢٠٢٠-٢٠٢١، املعــرض الجامعــي 
ــوزارات،  ــدى ال ــات ل ــه مقتني ــة، ل ــة والدولي ــز املحلي ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــون ٢٠٢٠، ن ــريي ن جال

املؤسســات، املتاحــف، العديــد مــن األفــراد مبــرص وخارجهــا.

١٦٢



جميلة-قســم  فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٩٧ مواليــد 
جرافيك-قســم طباعــة فنيــة جامعــة املنصورة، شــاركت 
يف العديــد مــن املعــارض منهــا: صالــون ٦ يف ٦ بقــرص 
ثقافــة اإلســامعيلية ٢٠١٧، صالــون النيــل للتصويــر 
الضــويئ ٢٠١٩،  صالــون الشــباب ٢٩-٣٠ - ٣١، معــرض 
طالئــع ٦١ بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، صالــون 
شــباب أتيليــه اإلســكندرية، صالــون أبيــض وأســود 
للقطــع الصغــرية، مهرجــان مــا بعــد الكورونــا بجالــريي 
يض، جائــزة نــوار للرســم يف الــدورة التأسيســية بكليــة 
جائــزة   ،٢٠١٨ املنصــورة  الجميلة-جامعــة  الفنــون 
اقتنــاء بنــك CIB صالــون النيــل للتصويــر الضــويئ 

ــة ٢٠٢٠. ــة الجالل ــاء جامع ٢٠١٨، اقتن

أمرية جامل محمد

حواجز عىل مسافة بعيدة – سلك سكرين – ٣ أجزاء ١١٠×١١٠

١٦٣



أما بعد – حفر بارز - ١٣٠ ×١١٠

أمرية سعد محمد

ماجســتري   ،١٩٨٨ مطــروح  مــرىس  مواليــد 
ــن  ــد م ــاركت يف العدي ــة، ش ــون الجميل الفن
واملحليــة،  الدوليــة  الجامعيــة  املعــارض 
ــون  ــزة صال ــا: جائ ــز منه ــن الجوائ ــد م العدي
ــي  ــة محب ــربى بجمعي ــزة الك ــباب، الجائ الش
ــرة  ــرشوع القاه ــرص يف م ــت م ــون، مثل الفن

ســيول بكوريــا الجنوبيــة.

١٦٤



 مواليــد ١٩٨٩، فنانــة برصيــة، تعــود أعاملها الفنية إىل البحــث يف املعتقدات 
ــة،  ــة والتجريبي ــة التقليدي ــات الطباع ــتخدام تقني ــة باس ــاطري القدمي واألس
أقامــت معــرض فــردي الذبابــة الذهبيــة الخامســية، معــرض الســيدة مرييــل 
املرصيــة ٢٠١٦، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة، منحــة التفــرغ 
٢٠١٢-٢٠١٧، امليداليــة الذهبيــة يف صالــون القاهــره ٥٦، عملهــا جــزء مــن 

مجموعــة خاصــة يف مــرص، فرنســا، أملانيــا، نيجرييــا . إميان حسيـن مصطفـى

حايب – مونوتايب – ٣ أجزاء ٧٠ × ٥٠

١٦٥



حياة – سلك سكرين – ١٦ جزء – ٢٢٥ × ١٢٠

روضة نور الدين عيل

 مواليــد ١٩٩٠، بكالوريــوس فنــون جميلــة  ٢٠١٣، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني، شــاركت يف معــارض 
ــون الشــباب ٢٦، معــرض لوحــة لــكل  ــون الشــباب ٢٥ - ٢٧، معــرض صال ومســابقات منهــا: معــرض صال
بيــت بقــرص الفنــون، مســابقة الشــباب للفنــون البرصيــة مبركــز الحريــة لإلبــداع، معــرض صالــون الجنــوب 
الــدويل باألقــرص، معــرض صالــون أتيليــه اإلســكندرية الــدويل، معــرض القصبــي بالســعودية جــدة، الجائــزة 
الكــربى بصالــون الشــباب ٢٦ يف مجــال الجرافيــك، الجائــزة الكــربى يف مســابقة الشــباب للفنــون البرصيــة 
مبركــز الحريــة لإلبــداع ٢٠١٤-٢٠١٥-٢٠١٦، الجائــزة األوىل يف معــرض صالــون أتيليــه اإلســكندرية الــدويل، 

جائــزيت اقتنــاء بنــك يس أي يب، اقتنــاء جميــع أعاملهــا خــالل معــرض القصبــي بالســعودية جــدة.

١٦٦



 مواليــد اململكــة العربيــة الســعودية-مدينة الريــاض ١٩٩٧، بكالوريــوس 
فنــون جميلة-قســم الجرافيك-شــعبة تصميــم مطبــوع ٢٠٢٠، شــاركت يف 

 . CIB معــارض للكليــة، معــرض لبنــك

سارة محمد رشاد

استعادة - لينيليوم – ٤ أجزاء ١٠٠ × ١٥٠

١٦٧



الطوفان – لينوليوم – ٨٠ × ١٢٠

شـروق طــارق خليـل

جميلة-جامعــة  فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٩٦ اإلســكندرية  مواليــد   
ــة ٢٠١٨،  ــة الفني ــعبة الطبع ــامت املطبوعة-ش ــم التصمي اإلسكندرية-قس
٢٠١٩، معيــدة بالقســم ٢٠٢١ ، اســتخدمت أســاليب الطباعــة الفنيــة عــىل 
ســواء غائــر أو بــارز نظــرًا ملــا تتميــز بــه مــن طبيعــة فريــدة وندرتهــا ملــا 
تتطلبــه مــن مجهــود بــدين للتعبــري عــن صــورة املــرأة التشــكيلية بشــكل 

ــة .  ــة املجتمعي ــا بالهوي ــرث ارتباطً معــارص أك

١٦٨



مواليــد ١٩٩٨، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم جرافيك-تصميــامت 
مطبوعــة ٢٠٢١، مصممــة جرافيك-متخصصــة يف الطباعــة الفنيــة، تجيــد 
الرســم الديجيتــال، برامــج الديجيتــال، تصاميــم الخــط العــريب، الزخرفــة 

النباتيــة، التصويــر الفوتوغــرايف.

فاطمة شاكر عبـد الاله 

بيت ما – حفر عىل لينو ٥٠ × ٧٠ 

١٦٩



لغة املرصيني القدماء – حفر عىل لينو – ٤ أجزاء – ٤٥ × ٤٥ للجزء الواحد

مارجو عوض صبحي

جميلة-قســم  فنــون  بكالوريــوس   ،١٩٩٧ مواليــد 
جرافيك-شــعبة تصميــم مطبــوع مــن جامعــة جنــوب 
العديــد مــن املعــارض  الــوادي ٢٠٢١، شــاركت يف 
ــداع ٨ -٩، رســم إحــدى مراكــب  ــة، وإب التابعــة للكلي

ــدويل. ــس ال ــى الربل ملتق

١٧٠



مواليــد ٢٠٠٠، طالــب بكليــة الفنــون الجميلــة 
- جامعــة األقــرص- قســم جرافيــك شــعبة 

ــوع. ــم مطب تصمي

 محمد عبد الرحيم صادق

لجوء – حفر عىل خشب – ٣ أجزاء -  ٨٥ × ٨٠ 

١٧١



خشية – حفر عىل خشب -١٢ × ١٦٠

مصطفى فـراج رابـح 

 ،١٩٩٩ البحــرية  مواليــد 
الفنــون  بكليــــة  طالبـــ 
الجميلــــــة - شعبــــــة 
التصميــم املطبــوع الفرقة 
الرابعــة، شــارك يف صالــون 
العديــدـ   ،٣١ الشبــــاب 
الكليــة.  معــارض  مـــن 

١٧٢



مواليــد القاهــرة ١٩٩٦، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم جرافيــك-
شــعبة تصميــم مطبــوع ٢٠١٩، شــاركت يف معــارض الكليــة، حاليًــا يف 

صالــون أبيــض وأســود لدورتــه الخامســة.

منـى مجــدي الشحـري

الحلم – لينو – ١٤٠ × ١٠٠

١٧٣



حرية مرشوطة – لينو – ٣ أجزاء – ٦٠ × ٥٠ للجزء الواحد 

هبة نظمي موىس

مواليــد ١٩٨٧، بكالوريــوس فنــون تطبيقية-جامعــة حلــوان ٢٠١٠، ماجســتري الفنــون 
التطبيقيــة، مــدرس مســاعد، مصممــة جرافيــك وواجهــات اســتخدام رقميــة يف عــدد مــن 
رشكات اإلعــالن عملــت فيهــا عــىل مختلــف املشــاريع لعمــالء مــن البحرين، مــرص، اململكة 
ــة بالفــن  ــة املتعلق ــة الجامعي ــارض الفني ــن املع ــة الســعودية، شــاركت يف عــدد م العربي
التشــكييل والتصويــر الفوتوغــرايف يف مــرص، البحريــن، تتنــوع أعاملهــا بــني الفوتوغرافيــا، 
الجرافيــك، والرســم تتنــاول فيهــا قضايــا اجتامعيــة متنوعــة وبخاصــة تلــك املتعلقــة باملــرأة 

يف املجتمــع العــريب.

١٧٤



١٧٥





أنجيــال نصــــر حنيــــن  
زيــــاد أشـــــرف علــى   
سلمـــى رزق شحاتـــــة  
محمود مصطفى سليامن  

نـــدى محمــود حسنني  
هبــه محســـن الكتبــي  
هديـــر جمــال أحمـــد   
يوســـف محمــد طـارق  



حدس – ٢٠٠×١٥٠ 

أنجيال نصــر حنيـن 

ــة- ــون تطبيقي ــوس فن ــارصة، بكالوري ــة مع ــة مرصي ــد ١٩٩٦، فنان  موالي
جامعــة حلوان-قســم الزخرفــة ٢٠١٩، معيــدة بكليــة الفنــون والتصميــم 
بجامعــة MSA، شــاركت يف عــدة معــارض منهــا: معــرض األلــوان املائيــة 
الــدويل الــذي أقيــم يف فابريانــو بإيطاليــا كفنــان مختــار ميثــل مــرص مــع 
٧٠ دولــة أخــرى، جالــريى DAI معــرض مــا بعــد كورونــا، تهتــم أعاملهــا 
بشــكل أســايس بالتعقيــد وتناقــد املشــاعر اإلنســانية الصامتــة والالوعــي 
الــذي ينعكــس عــىل محيطــه، تنعكــس األعــامل النتــزاع وإظهــار الهويــة .

١٧٨



 مواليــد املنيــا ١٩٩٤، فنــان تشــكييل، مصمــم جرافيــك، 
بكالوريــوس فنــون جميلة-جامعــة املنيــا قســم التصويــر 
الزيتــي ٢٠١٧، شــارك يف معــارض جامعيــة داخــل الكليــة 
 Behance Reviews Minia وخارجهــا منهــا: معــرض
ــات  ــعارات عالم ــن ش ــد م ــم العدي ــام بتصمي ٢٠١٧، ق
ــعودية،  ــرص، الس ــا:  م ــة منه ــدول العربي ــة يف ال تجاري
الكويــت، قطــر، نــال جائــزة صالــون الشــباب ٣١ يف 
مجــال كمبيوتــر جرافيــك ، واملركــز الثــاين عــىل مســتوى 
جامعــة املنيــا يف مســابقة إبــداع يف مجــال كمبيوتــر 

جرافيــك ٢٠١٦.

زياد أشــرف علــي

عالق يف الغرفة – طباعة عىل خشب ١٠٠×١٠٠

١٧٩



نوبات هلع – ٤ أجزاء- ٦٠×٩٠ للجزء الواحد

 سلمـى رزق شحاتــة

ــوان ٢٠٢١،  ــة حل ــة جامع ــة فني ــوس تربي ــزة ١٩٩٨، بكالوري ــد الجي موالي
شــاركت يف معــارض جامعيــة منهــا: فقاعــات لونيــة، معــرض إيقــاع 

ــاط. ــر البس ــرض تاج ــوط، مع الخي

١٨٠



 ،١٩٩٦ اإلســكندرية  مواليــد 
طالــب بكليــة التجــارة جامعــة 
اإلســكندرية، قــام بتصميــم أغلفــة 
أفــالم قصــرية  كتــب، ملصقــات 
وفــرق غنائيــة، تصميــامت دعائيــة 
ــون  ــرض صال ــارك يف مع ــرية، ش كث
الشــباب، معــرض أجنــدة ٢٠١٧، 
معــرض أول مــرة ٢٠١٨، معــرض 
فــن البقــاء ٢٠٢٠، معــرض أجنــدة 

اإلســكندرية ٢٠٢١. مبكتبــة 

محمود مصطفى سليامن

ملطخ بالقلق – طباعة عىل كوشيه – جزئني ٢٠٠×١٣٠ 

١٨١



محطات – ٣ أجزاء – ٥٥×٦٦ للجزء الواحد 

ندى محمود حسنيـن

 مواليــد ١٩٩٧، بكالوريــوس تجــارة شــعبة انجليزي-جامعــة القاهــرة 
ــكيلية  ــة تش ــرة، فنان ــات ح ــة -دراس ــون جميل ــت بفن ٢٠١٩، التحق
ومصممــة عــرب األنرتنــت حتــى اآلن، شــاركت بالعديــد مــن األعــامل 
التطوعيــة كرســامة ومتطوعــة ومصممــة جرافيــك منــذ ٢٠١١،  

ــك ٢٠٢١. ــة بالزمال ــون جميل ــة فن ــرض رؤى بكلي مع

١٨٢



مواليــد ١٩٩٦، فنانــة تشــكيلية، بكالوريــوس تربيــة نوعية-قســم 
ــتري يف  ــدي ماجس ــت متهي ــرة ٢٠١٩، أنه ــة القاه ــة الفنية-جامع الرتبي
ــة  ــات فني ــر ٢٠٢١، شــاركت ىف عــدة معــارض وفاعلي تخصــص التصوي
منهــا: معــرض فنــاين الغــد، صالــون أبيــض وأســود يف دورتــه الخامســة، 
مســابقة مؤسســة فــاروق حســني للثقافــة والفنــون،  صالــون الشــباب 

ــز رامتان-متحــف طــه حســني.  ٣١، معــرض رؤى مــن الطبيعــة مرك هبة محسن الكتبي

ديار – خامات متعددة – ٣ أجزاء ٧٣×١٧٠ للجزء الواحد

١٨٣



عوامل متوازية – ٣ أجزاء – ٨٠ × ١٥٠ للجزء الواحد

هدير جامل أحمـد

مواليــد ١٩٩٦، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ٢٠١٩، معيــدة بقســم التصميــم 
ــرص  ــع يف م ــرض صن ــاركت يف مع ــوان، ش ــة حل ــة الفنية-جامع ــة الرتبي بكلي
تابــع وزارة اآلثــار ٢٠١٦، معــرض إعــادة صياغــة ٢٠١٧، فنــاين الغــد بأكادمييــة 
الفنــون ٢٠١٩، مهرجــان ضـــي للشــباب العــريب الــدورة الثالثــة ٢٠٢٠، معــرض 
ــة٢١،  ــدورة الثالث ــي ال ــان ضـ ــرض فرس ــباب، مع ــون الش ــدة ٢٠٢١، صال أجن

ــة .  ــدورة الثالث ــزة مبهرجــان يض ال ــون أبيــض وأســود، جائ صال

١٨٤



ــة  ــة الدولي ــج املدرســة األمريكي ــزة ١٩٩٥، خري ــد الجي  موالي
٢٠١٣، بكالوريــوس تســويق وحاســب آيل جامعــة عني شــمس 
القاهــرة، درس يف جامعــة فــول ســيل فلوريــدا الواليــات 
األفــالم،  صناعــة  يف  تخصــص   ،٢٠١٤ األمريكيــة  املتحــدة 
تصميــم الصــوت، املوســيقى، التصويــر الفوتوغــرايف، التصميم 
الجرافيــيك، النمذجــة ثالثيــة األبعــاد، الرتميــز اإلبداعــي، 
ســاهم يف أعــامل موســيقية يف عــروض مشــهورة مثــل هــذه 
ليســت نظريــة مٔوامــرة لكــرييب فريغســون، الرســوم املتحركــة 
لجوزيــف جــوردون ليفيــت اميــي الربنامــج الحائز عــىل جائزة 
HitRECord on TV، نــال جائــزة اإلبــداع يف معرضه الخاص 
أي يب أرت يف املدرســة األمريكيــة الدوليــة يف مــرص ٢٠١٣.

يوسف محمد طـارق

٧٠×٧٠   bug sphere pod landscape 

١٨٥





إبراهيم محمد إبراهيم   
آيـــة السيــد عشـــري  
إينـاس عطيه عشمـاوي  
جـورج القمـص يوسـف  
ريهام مصطفى درويش   
عبـد اللـه محمد محمد  
عمــر السيـــد بركــات  
عمــر حمــدي الطحان  

عمـر طـــارق النشـوي  
عمــرو محمــد أحمــد   
فريــدة محمــد طـارق  
كريـم مجــدي محمــد   
مــاري نبيــل أسحـــق  

محمــود عاطـف عيىس   
ياســر عـــالء مبــــارك  
يحيــى أحمــــد عباس   
يوســف ناصــر محمـد  



  ٣٠ × ٤٠  -  Peace

إبراهيم محمـد إبراهيم

الدراســات  األزهر-كليــة  بجامعــة  طالــب   ،٢٠٠٢ القاهــرة  مواليــد 
اإلســالمية، بــدأ التصويــر الفوتوغــرايف ٢٠١٧، عمــل يف أكــرث مــن جريــدة 
كمصــور صحفــي، مصــور وثائقــي حــر قصــص مصــورة، شــارك يف العديــد 
مــن املعــارض منهــا: ناشــيونال جيوغرافيــك أبوظبــي، عــرض أعاملــه يف 
ســوين وفوجــي فيلــم، معــارض محليــة منها: شــعبة املصوريــن الصحفيني.

١٨٨



ــة- ــون جميل ــوس فن ــد ١٩٩٧، بكالوري  موالي
معــرض  يف  شــاركت   ،٢٠٢٠ تصويــر  قســم 
تقنيــات تقليديــة يف فــن التصويــر بأتيليــه 
اإلســكندرية ٢٠١٨،  معــرض لوحــات مــن 
ــون  ــخ بقــرص املجوهــرات، معــرض صال التاري

اإلســكندرية ٢٠٢٠. بأتيليــه  الشــباب 

آية السيد عرشي

خطوات – ٥٠ × ٧٠ 

١٨٩



تفاصيل موسيقية – ٦ أجزاء ٣٠ × ٤٠ لكل جزء 

إيناس عطيـة عشاموي 

مواليــد القاهــرة ١٩٩٣، درســت الهندســة الكيميائيــة 
بجامعــة القاهــرة ٢٠١٦، إدارة املرشوعــات بالجامعــة 
الحربكليــة  بالقســم  التحقــت   ،٢٠١٨ األمريكيــة 
بالزمالك-قســم جرافيــك ٢٠١٧،  الجميلــة  الفنــون 
ــاركت  ــة، ش ــدة الفني ــة الواح ــة اللقط ــو بجامع عض
يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض بدايــة حــرة 
بكليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك ٢٠١٨، معــرض 
ــرا ٢٠١٩،  ــون التشــكيلية باألوب ــرايث للفن مســابقة ت
ملتقــى املبدعــون الثــاين بــدار الكتــب والوثائــق 
القطــع  الربيــع، صالــون  القوميــة ٢٠١٩، صالــون 
ــحورة  ــجرة املس ــفينة آدم والش ــرض س ــرية مع الصغ
صالــون  الواحــدة٢٠٢٠-٢٠٢١،  اللقطــة  لجامعــة 

الشــباب ٣١ لـــ ٢٠٢١.

١٩٠



 مواليــد ٢٠٠١، طالــب يف قســم الديكــور بكليــة الفنــون الجميلة-جامعــة 
املنصــورة، شــارك يف مســابقة إبــداع ٩ للجامعــات املرصيــة ٢٠٢١، معــرض 
الخطــوة األوىل ٦ بكليــة الفنــون الجميلة-جامعــة املنصــورة ٢٠٢٠، معــرض 
إرشاقــات فنيــة بقــرص محمــد عــىل باملنيــل، معــرض ومضــة إعجــاب بــدار 
األوبــرا املرصيــة ٢٠١٩، املركــز الثالــث ىف مجــال التصويــر الضوىئ مبســابقة 

إبــداع ٩ للجامعــات املرصيــة ٢٠٢١.

جــورج القمـــص يوســف

ظالل الروح – ٩ أجزاء – ٢٥ × ٣٥ لكل جزء 

١٩١



Dream works – ١٢ جزء – ١٠٠ × ١٠٠ 

ريهـام مصطفـــى درويــش

مواليــد ١٩٨٧، بــدأت التصويــر الفوتوغــرايف يف أواخــر ٢٠٠٩، متخصصة يف 
تصويــر البورتريــه والتصويــر املفاهيمــي، شــاركت يف العديــد مــن املعارض 
الجامعيــة واملحليــة والدوليــة منها: صالــون الشــباب٢٠١٨-٢٠٢٠، مهرجان 
يض للفنــون الشــباب العــريب ٢٠٢٠، نالــت٢٠ جائــزة دوليــة منهــا: جائــزة 
ــي ٢٠١٢. ــك أبوظب ــة ٢٠١٢، ناشــونال جيوغرافي الشــارقة للصــورة العربي

١٩٢



 مواليــد ٢٠٠٣، طالــب بكليــة 
تجارة-جامعــة األزهــر القاهــرة، 
بــدأ فــن الرســم بالضــوء ٢٠٢٠، 
ــون  شــارك يف معــرض مــرص بعي
أوالدهــا برعايــة د.مــي البطــران، 

ــا ٦. ــرح الفوتوغرافي معــرض ف

عبدالله محمد محمد

خطوات يف طريق الله – ٥٠ × ٤٠ 

١٩٣



سواد الصمت – ٥٠ × ٧٠ 

عمر السيد بركات 

مواليــد ١٩٩٨، طالــب هندســة اتصــاالت 
باملعهــد العــايل التكنولوجــي بالعــارش 
ــع  مــن رمضــان، مصــور فوتوغــرايف، صان
ــتوى  ــىل مس ــز األول ع ــال املرك ــالم، ن أف
الضــويئ  التصويــر  يف  الجمهوريــة 
الفوتوغــراىف مبهرجــان إبــداع املوســم 
الثامــن التابــع لــوزارة الشــباب والرياضة، 
واملركــز الثــاين عــىل مســتوى الجمهوريــة 
الفوتوغــرايف  الضــوىئ  التصويــر  يف 
ــع  ــداع املوســم التاســع التاب مبهرجــان إب

لــوزارة الشــباب والرياضــة.

١٩٤



مواليــد البحــرية ٢٠٠٠، طالــب بالفرقــة الرابعــة كليــة الطــب البــرشي بجامعــة 
اإلســكندرية، بــدأ مامرســة التصويــر الفوتوغــرايف منــذ ٤ ســنوات تقريبــا، أكــرث 
مــا يحبــه يف التصويــر هــو كيفيــة جعــل النــاس يــرون العامل مــن خــالل عيونك، 
جعلهــم يــرون الجــامل يف أبســط األشــياء، إن املشــاهد اليوميــة املعتــادة ميكــن 

أن تكــون غــري معتــادة بعــد اآلن.

عمر حمــدي الطحـان

ليلة ضبابية – ٣ أجزاء – ٣٠ × ٤٠ 

١٩٥



كيف ىل أن ال أتعرف عىل من لعبت معه أبدا – ١٠٠ × ٧٠

عمـر طارق النشوي

صانــع  بــرصي،  فنــان   ،١٩٩٨ مواليــد 
أفــالم، معيــد بكليــة الجرافيــك الوســائط 
املتعــددة بالجامعــة العربيــة املفتوحــة، 
الفنــون  بكليــة  ماجســتري  طالــب 
ــارك  ــة، ش ــوم متحرك ــم رس الجميلة-قس
يف عــدة معــارض منهــا: صــوت مــواء 
أكســيس  هــاوس  التــاون  يف  القطــط 
هولنــدا  كاليــدو  يف  ناوتوبيــا  حاليًــا، 
ــت  ــي يف وق ــرض رقم ــول ملع ــذي تح ال
ــون الشــباب  ــزة صال ــال جائ ــا، ن الكورون
ــدورة ٣١. ــة ال ــون الرقمي ــال الفن يف مج

١٩٦



 مواليــد ١٩٩٤، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم عــامرة ٢٠١٨، شــارك 
ــرايف  ــر الفوتوغ ــال التصوي ــة يف مج ــارض الفني ــن املع ــد م يف العدي
منهــا: معــرض ســاقية الصــاوي للتصويــر ٢٠١٨-٢٠١٩، املركــز الثالــث 
يف إحداهــا، معــرض ببيــت الســناري ٢٠١٩، صالــون الشــباب الواحــد 

والثالثــني ٢٠٢٠، تــم اقتنــاء العمــل الخــاص بــه. عمـرو محمـد أحمــد

أندماج – ٣ أجزاء – ٢١٠ × ٧٠ 

١٩٧



أحالم اليقظة – ٣ أجزاء – ٢١ × ٣٠ لكل جزء 

فریــدة محمـد طـارق

مواليــد ٢٠٠٠، طالبــة بقســم الفوتوغرافیــا والســینام والتلیفزیــون كلیــة الفنــون 
التطبیقیة-جامعــة حلــوان، شــاركت ببعــض الصــور ألول مــرة يف معــرض لقطــات 
ــع  ــىل موق ــاركات ع ــض املش ــد، وبع ــط البل ــرت ٢٠٢١ Vogue Italia  بوس هول

فــوغ إیطالیــا.

١٩٨



مواليــد اإلســكندرية ١٩٩٦، بكالوريــوس هندســة-جامعة اإلســكندرية 
قســم ميكانيــكا، بــدأ تصويــر فوتوغــرايف باملوبايــل مــن أربع ســنوات،  
ــة حــيك قصــص  ــر الوثائقــي، محاول ــر الشــارع، التصوي ــم بتصوي مهت

مــن خــالل الصــور الفوتوغرافيــة. كريـم مجـــــدي محمـــد

أقنعة – ٣ أجزاء – ١٢٠ × ٣٠ 

١٩٩



أجزاء Parts - ١٠ أجزاء – ١٥ × ١٥ لكل جزء 

ماري نبيل أسحق

طالبــة   ،١٩٩٨ مواليــد 
جامعــة- آداب  بكليــة 

عــني شــمس - قســـم 
درامــا ونقــد مرسحــي 
ممثلــــة  وسينامئــــي، 
فـــي املــرسح الخـــاص 
بالقســم، مهتمــة مبجــال 
الفوتوغــرايف  التصويــر 

الفيلــم. وكامــريات 

٢٠٠



مواليــد القاهــرة ٢٠٠٠، طالــب بكليــة التجارة-جامعــة القاهــرة، بــدأ التصويــر 
الفوتوغــرايف يف ٢٠٢٠، دامئًــا مــا يبحــث عــن صــورة تعكــس موضــوع أو قصــة معينــة 
اتجاههــا وتشــاركها تفاصيلهــا الكامنــة بــني خطــوط الضــوء الرفيــع امللــئ بالحكايــات. محمــود عاطــف عيىس

أفكار مشوهة – ٣ أجزاء – ٥٠ × ٧٠ لكل جزء 

٢٠١



   أبيض وأسود – جزئني – ٤٠ × ٦٠ لكل جزء 

يارس عالء مبارك

دلهــي  كليــة  يف  محــارض  فوتوغــرايف،  مصــور   ،١٩٩٣ مواليــد 
للفوتوغرافيــا يف الهنــد، نــرش أعاملــه يف ناشــونال جيوغرافــك 
ناشــونال  جائــزة  الغارديــان،  املجــر، صحيفــة  الهنــد، رصبيــا، 
ــوين  ــابقة س ــة يف مس ــزة الوطني ــربى، الجائ ــد الك ــك الهن جيوغراف
ــر،  ــة للتصوي ــة األمريكي ــن الجمعي ــة م ــة الذهبي ــة، امليدالي العاملي
ــام  ــن، ق ــوري الف ــة ملص ــة الدولي ــن الرابط ــة م ــة الذهبي امليدالي
الصينيــة  الرابطــة  مســابقة  مثــل  مســابقات  عــدة  بتحكيــم 
الدوليــة للمصوريــن وصالــون باكــو الفوتوغــرايف يف أذربيجــان، 
الدوليــة  املســابقة  رومانيــا،  يف  الوطنيــة  اإلبــداع  مســابقة 
AFIAP/AICS/ امتيــازات  عــىل  حصــل   ، الشــباب  لصحافــة 
الفوتوغــرايف  للتصويــر  الــدويل  االتحــاد  مــن   LRPS/QPSA
املتحــدة. اململكــة  يف  للتصويــر  امللكيــة  الجمعيــة  فرنســا،  يف 

٢٠٢



 مواليــد الفيــوم ١٩٩٧،  مصــور، بــدأ شــغفه بالتصوير 
وتوثيــق الحيــاة اليوميــة والســفر عندمــا كان يســافر 
مــع والــده متنقــًال بيـــن املحافظــات، عمــل كمصــور 
صحفــي يف عديــد مــن األماكــن أبـــرزها جـــريدة 
ــديد  ــال العـ ــاهرة ٢٤، ن الــرشوق، اآلن يف موقــع القـ

.IRead مــن الجوائــز املحـــلية وآخرهــا مســابقة

يحيى أحمد عباس

الطني والطمي – ٩ أجزاء – ٣٠ × ٤٠ لكل جزء 

٢٠٣



بداية حياة  - ٥٠ × ٤٠ 

يوسـف ناصـر محمد
مواليــد ٢٠٠٣، طالــب بالفرقــة 
الحقوق-جامعــة  كليــة  األوىل 
ــرح  ــرض ف ــارك يف مع ــوان، ش حل
ــروب  ــس لج ــا الخام الفوتوغرافي
التصويــر  فــن  نتعلــم  هيــا 
عــىل  معــرض  الفوتوغــرايف، 
لــوزارة  التابــع  النيــل  ضفــاف 
الســياحه واآلثــار، نــال جائــزة 
تقديريــة يف ورشــة عمــل مقدمــة 
مــن نــاديInFocus ، املركز األول 
عــىل مســتوى إدارة مــرص القدمية 
متتاليــني. لعامــني  التعليميــة 

٢٠٤



٢٠٥





أحــمد محســن منصــور -  يــــارا مكـــاوي  
آالء عبد القـادر مغـــازي  

أمنيـة صبــــري أحمــد - آيــة صبـري أحمـد   
روان خالـد عبد الباســط  

ريم عبد الرؤوف - رانيا رمضان -رفيدة أحمد   
سارة عبد الرحمن رشيب  

رشوق حازم - عال عامد الدين - شفاء حسن   
فـــادي جــــالل محمــد  
مازن حسني عبد السميع   
مريــــم أشـــرف أحمـد   
مينـــا أسامــــة متــــري  
هاجـــر أحمــــد سيـــد  



 hold the line  ال تستسلم لضغوط الوضع الصعب
فيديو وخامات مختلفة 

أحمد محسن منصور

يــارا مكــاوي

فنــان بــرصي، مواليــد ١٩٨٧، شــارك يف العديــد مــن 
الــورش الفنيــة واملعــارض منــذ ٢٠٠٧ حتــى اآلن يف مجــال 
الفيديــو، التصويــر الفوتوغــرايف والرســوم املتحركــة يف 
ــا،  ــا، فرنس ــا، أملاني ــدن، إيطالي ــكندرية، لن ــرة، اإلس القاه
ســلوفاكيا، ســويرسا، اإلمــارات والســعودية، منحــة اإلقامــة 
الفنيــة بســويرسا ٢٠١٨، عمــل بنفــس العــام كقيّــم فنــي 
ــام  ــة الدم ــعودية مبدين ــو آرت بالس ــى الفيدي ألول ملتق
٢٠١٨، ٢٠١٩، عمــل كّقيــم فنــي ألول معــرض فيديــو 
آرت فــردي للفنانــة الكويتيــة مهــا املنصــور بجمعيــة 
الثقافــة والفنــون بالدمــام، تعتمــد أعاملــه عــىل ذكريــات 
األحــداث التــي شــارك فيهــا مفتونًــا بالتذبــذب الالمتناهي 
للحالــة البرشيــة، ينظــر إىل مــا ميكــن أن يبــدأ عــىل أنــه 
ــالف  ــيل اخت ــار ع ــم انتص ــة ث ــول إىل هزمي ــار ويتح انتص
ــة،  ــخصية الدؤوب ــة الش ــالل املامرس ــن خ ــتويات م املس
تــاركًا للمشــاهد حريــة تكويــن االنطبــاع عــن هــذا عاملــه.

مواليــد ١٩٨٧، مؤلفــة موســیقیة إلكرتونيــة، فنانــة صــوت، تســتمد إلهامهــا الصــويت مــن 
ــخ  ــفلسفة العــامرة والتاري ــة للمــدن، مهتمــة بـ ــة التحتی ــة والبنی تدفــق املراكــز الحرضي
واألدب، تســتخدم النقــل البــرصي عــرب املحادثــة املوســیقیة ونقــل املوجــات الصوتيــة إىل 
أشــكال برصيــة، تعتمــد عــىل الصــوت كأداة للرؤيــة، تتشــكل فلســفة التكويــن مــن خــالل 
مامرســات معقــدة تنقــل رســائل ذات أبعــاد مفاهيميــة إىل الجمهــور، تســتخدم األدبيــات 
البحثيــة املتخصصــة يف األیدیولوجیــات االجتامعیــة يف مفاهيمهــا، إنهــا تتابــع مشــاريعها 

مــن خــالل نقطــة بحــث للتوحيــد بــني العمــل واآلخــر.

٢٠٨



مواليــد ١٩٩٦، بكالوريــوس 
ــم  ــة - قســ ــة فنيــ تربيــ
باحثـــــة  تربــــوي٢٠٢٠، 
ماجســتري يف شــعبة أشــغال 
الخشــب، شــاركت يف عــدة 
ــة  ــات كلي ــارض يف قاع مع
تربيــة الفنيــة مــن ضمنهــم 
ــض. ــض يف أبي ــرض أبي مع

آالء عبد القادر مغازي

باريب مش العروسة – خامات متعددة

٢٠٩



متحف األجنة األرشيفية – خامات متعددة

آية صبــــري أحمــدأمنيـة صبـري أحمـد

مواليــد ١٩٩٣، بكالوريــوس فنــون تطبيقية-قســم الفوتوغرافيــا 
والســينام والتليفزيون-جامعــة حلــوان، شــاركت بربنامــج مــاس 
للفنــون املعــارصة باإلســكندرية، مارســت أدوار مؤسســية كعاملــة 
ثقافيــة بجانــب عملهــا الفنــي، مهتّمــة باستكشــاف ودراســة اللغــة 
ــن  ــيفية، ومواط ــاد أرش ــطح كأجس ــع األس ــل م ــة، والتعام والرتجم
ــالت  ــىل تفاع ــا ع ــز حاليً ــّي تُرك ــو يوم ــا ه ــت، وم ــرة، والوق للذاك
ــادة أو  ــىل زي ــا ع ــث قدرته ــن حي ــا، م ــة ضوئيً ــطح الحساس األس
تعطيــل الحساســية، ومحــو الذاكــرة، ومنــح األهليــة أو ســحبها مــن 
ــة  ــرشي يف عملي ــرص الب ــري العن ــاوز تأث ــا يتج ــرى، مب ــطح األخ األس

ــهادة.  ــق أو الش التوثي

ــة أعــوام عــىل  ــازت لثالث ــة، ف ــد مــن املســابقات املحلي ــد ١٩٩٨،  شــاركت بالعدي موالي
التــوايل باملركــز األول يف مســابقة إبــداع املقامــة مــن وزارة الشــباب والرياضــة، صالــون 
ــدة،  ــة عدي ــارض إلكرتوني ــة، مع ــخة الخامس ــود النس ــض وأس ــون أبي ــباب ٣٠، صال الش
ــم  ــة، تهت ــخ واألنرثوبولوجي ــة والتاري ــتها للغ ــب دراس ــة بجان ــون البرصي ــة بالفن مهتم
بامليثولوجيــة وأثارهــا عــىل تكويــن الشــعوب، تســتخدم املــواد التقليديــة ومتزجهــا مــع 
تقنيــات الطباعــة أو غريهــا مــن املــواد الخارجــة عــن حيــز الفنــون البرصيــة ملــزج مابــني 

ــة.  ــة لــرسد روايــات وخلــق عــوامل موازي ــة الجديــدة والرسيالي ــة والتعبريي الفطري

٢١٠



مواليــد بورســعيد ١٩٩٤، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ٢٠١٦، حاليًــا 
بورســعيد،  بجامعــة  الفــن  تاريــخ  يف  ماجســتري  بعمــل  أقــوم 
الزمالــك،  جميلــة  فنــون  مــن  الحــرة  الدراســات  شــهادة 
بورســعيد  داخــل  الجامعيــة  املعــارض  مــن  بالعديــد  شــاركت 
 .Life castingو املجســامت  يف  خــاص  عمــل  لهــا  والقاهــرة، 

روان خالـــد عبـــد الباسـط

تجهيز يف الفراغ – خامات متعددة 

٢١١



أغرب مام تبدو عليه يف املرآة– خامات متعددة

رفيــدة عبـد الـرازق

رانيــــــا أميــــــــن

ريـم عبـد الـرؤوف

مواليد ١٩٩٩،  طالبة 
بكلية الفنون التطبيقية.

مواليد ٢٠٠٠،  طالبة 
بكلية الفنون التطبيقية.

مواليد ١٩٩٩،  طالبة 
بكلية الفنون التطبيقية.

٢١٢



بكالوريــوس  تشــكيلية،  فنانــة   ،١٩٩٧ مواليــد   
فنــون جميلة-قســم التصويــر جامعــة حلــوان، 
الجامعــة  والتصميــم  الفنــون  بكليــة  معيدة 
الربيطانيــة ٢٠٢٠ حتــى اآلن، عميل بتنسيق املعارض 
ــق بالتعــاون مــع  منها:معــرض جامعــي إعــادة خل
جامعــة الــدول العربيــة وفريــق فــريي نايــل ٢٠١٩، 
معــرض طــاليب حركــة تحــت إرشاف قســم التصويــر 
بكليــة الفنــون والتصميــم الجامعــة الربيطانيــة 
٢٠٢١، معــرض افــرتايض حركــة مجهــود ذايت٢٠٢١، 
شــاركت يف معــرض جامعــي وجــوه مرصيــة ٢٠١٨ 
كليــة الفنــون الجميلــة،  معــرض بيــرب ماشــيه ٢٠١٩ 
ــرض  ــي لع ــرض جامع ــريي، مع ــاوس جال ــاون ه ت

ــريي. ــن أرت جال ــرج ٢٠٢٠موش ــاريع التخ مش

سارة عبد الرحمن رشيب

Spaces  - خامات متعددة

٢١٣



عجلة الحظ – أخشاب وخامات متعددة

شفــــاء حســـن

عــال عمـاد الديــن

شـــروق حـــازم

مواليد ١٩٩٩،  طـــالـبة 
بكلية الفنون التطبيقية.

مواليد ١٩٩٩، طــالبــة 
بكلية الفنون التطبيقية.

مواليد ١٩٩٩،  طـالــبة 
بكلية الفنون التطبيقية.

٢١٤



ــوان ٢٠١٣ قســم  ــة -جامعــة حل ــون جميل ــوس فن ــة ١٩٩١، بكالوري ــد العامري  موالي
التصويــر الزيتــي، رســام ، مصــور، محــرك، صانــع كتــب وأفــالم، يتمحــور عملــه حــول 
تحويــر الوســائط الفنيــة املتعــددة لتوصيــل تجــارب مختلفــة، شــارك يف عــدة معــارض 
وإقامــات مبــرص وخارجهــا، وعــروض تفاعليــة أرســم عــىل الكاممــة صالــون الشــباب 
ــى  ــي أعم ــار وجه ــا ص ــم عندم ــون ٢٠٢١، فيل ــاريا للفن ــية، بس ــة حس ٢٠٢٠، منهج

مبهرجــان القاهــرة للقيديــو ٢٠٢١. فـــادي جــــالل محمــد

متاهه 

٢١٥



سيزيف رغم التقدم - خامات متعددة

مازن حسني عبد السميع

ــون  ــد للفن ــان وســط البل ــي مســاعد يف مهرج ــر تقن ــون، مدي ــط للفن ــاحة رواب ــر مــرسح يف س ــد ١٩٩٥، مدي  موالي
املعــارصة ملــدة ٥ ســنوات، التحــق منــذ تخرجــه يف مجمــع التعليــم التكنولوجــي املتكامــل بدعــم مــن املركــز الثقــايف 
الربيطــاين، انضــم ملهرجــان وســط البلــد للفنــون املعــارصة، مديــر ملــرسح الجنينــة ملــدة ســنتني، شــارك تقنيًــا يف عــدد 
مــن األعــامل املرسحيــة والفنــون األدائيــة والبرصيــة الحديثــة، باإلضافــة لعــدد مــن املعــارض التــي عمــل بهــا كمديــر 
إنتــاج وتقنــي مثــل شــيش بيــش، ورزنامــة مــدرار، معــارض الــدورة العــارشة ملهرجــان القاهــرة للفيديــو، مديــر تقنــي 

معــرض كايروترونيــكا مبركــز التحريــر الثقــايف الجامعــة األمريكيــة، نــال العديــد مــن التدريبــات التقنيــة والفنيــة. 

٢١٦



ــون  ــد١٩٩٣،  ماجســتري يف الفن موالي
الفنــون  كليــة   ٢٠٢١ التفاعليــة 
ــدرس  ــوان، م ــة حل ــة جامع التطبيقي
مســاعد بقســم الفنــون البرصيــة 
ــة  ــون اإلبداعي ــم والفن ــة التصمي كلي
جامعــة األهــرام الكنديــة، منحــة 
املعلومــات  تكنولوجيــا  معهــد 
 ٣D ARTــاالت ــوزارة االتص ــع ل التاب
يف  شــاركت   ،& ANIMATION
العديــد مــن املعــارض منهــا: صالــون 
مؤسســة  مســابقة   ،٢٨ الشــباب 
فــاروق حســني للثقافــة والفنــون 

.٣٠ الشــباب  صالــون   ،٢٠٢٠

مريـم أشــرف أحمـد

أحكييل – خامات متعددة

٢١٧



مواليــد االســكندرية ١٩٩٩، طالــب بالفرقــة الرابعة-كليــة 
الفنــون الجميلــة اإلســكندرية قســم التصويــر، شــارك يف 
رســم جداريــة يف بينــايل الشــباب العــريب يف بيــت الشــباب 
ــباب  ــة للش ــون البرصي ــابقة الفن ــيخ ٢٠١٨، مس رشم الش
ــرض  ــكندرية ٢٠١٩، مع ــداع اإلس ــة لإلب ــز الحري ٧ يف مرك
الدراســة التحليليــة ألعــامل الفنــان الــرويس نيكــوالي 
روريــخ املقــام يف املركــز الثقــايف الــرويس ٢٠١٩، املعــرض 
ــة املقدســة ملــرص الخامــس٢٠٢٠  ــة العائل االفــرتايض رحل
، معــرض شــباب التشــكيليني ٢ يف قــرص محمــد عــيل 
 a lot can be happen باملنيــل ٢٠٢٠، املعــرض االفــرتايض
in a year 2020، صالــون شــباب أتيليــه اإلســكندرية 
٢٠٢٠، جائــزة نــوار للرســم الــدورة الثالثــة مبتحــف حســن 

ــكندرية٢٠١٩. ــي باإلس صبح

 ميـنـا أسامـــة مـتــري

التاريخ - خامات متعددة

٢١٨



ــة  ــة بكلي ــة الرابع ــة بالفرق ــرة ١٩٩٩، طالب ــد القاه ــكيلية، موالي ــه تش فنان
ــة  ــات الفني ــارب والخام ــة بالتج ــر، مهتم ــم التصوي ــون الجميلة-قس الفن
ــا  املختلفــة والبحــث عنهــا للرتكيــب والتجديــد وأعتــرب أكــرث األشــياء ألهاًم
هــو الجانــب اآلخــر املجهــول لــروح األشــياء، األشــخاص حيــث الحكايــات 
ــدورة ٣١،  ــون الشــباب ال واملشــاعر املتشــعبة بالتفاصيــل، شــاركت يف صال
ليــايل مــع الدواجــن بجالــريي٢٠٢١ Arcade مهرجــان يض، مــا بعــد الكورونا 
بجالــريي يض ٢٠٢٠، صالــون فنــون مــرص مبقــر النقابــة الفنــون التشــكيلية 
ــون يف  ــزة الصال ــة، جائ ــون التشــكيلية واألرسي ــرا ٢٠٢٠، معــرض الفن باألوب

ــك ٢٠٢١. مجــال الجرافي

هــاجــر أحمــد سيــد

برمجة - خامات متعددة

٢١٩





عبد الله عبد الحليم طاهر  
علــــي رشـــــدي علــــي   
محمد إبراهيم عبد الستار  
محمـــد عــــــزت سيـــد  
مصطفــى محمــود عامــر  



املــربــع( مـدة الفيلم) دقيقتانو٢٤ ثانية

عبـد الله عبد الحليم طاهر

 مواليــد ١٩٩٤،  بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم التصويــر 
الجــداري ٢٠١٨، معهــد تكنولوجيــا املعلومــات بالقريــة الذكيــة 
اللقطــة  جامعــة  يف  عضــو   ،٢٠١٩ أرت  الجيــم  قســم   ITI
الواحــدة، شــارك يف معــرض كشــك الــورد مبتحــف محمــود 
مختــار ٢٠١٦، وعــدة معــارض عــىل مســتوى الجامعــة والكليــة، 
ــا   ــال امليدي ــة يف مج ــرا املرصي ــدار األوب ــباب ٣١ ب ــون الش صال
الفيديــو أرت ٢٠٢٠، معــرض التاســع والعــرشون لجامعــة اللقطة 
ــرص  ــات م ــتوى جامع ــىل مس ــث ع ــز الثال ــال املرك ــدة، ن الواح
ــة مــرىس مطــروح  ــات مبدين يف امللتقــى الخامــس لفــن الجداري

٢٢٢



ــداري  ــر الج ــتري يف التصوي ــر ٢٠١٦، ماجس ــم التصوي ــة بالزمالك-قس ــون جميل ــوس فن ــرصي، بكالوري ــان ب ــد ١٩٩٣، فن موالي
املعــارص ٢٠٢١،  معيــد بالكليــة ٢٠١٧، عضــو لجنــة تحكيــم ضمــن مســابقة املوازييــك للجامعــات واملعاهــد مبــرص ٢٠١٧، شــارك 
يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والعامليــة منهــا: صالــون الشــباب ٢٥- ٢٩، معــرض الفنــون التشــكيلية للجامعــات واملعاهــد 
مبــرص يف مجــال التصويــر الجــداري ٢٠١٦، فعاليــات مهرجــان كان الســيناميئ الــدويل بفرنســا مبجــال الفيديــو واألفــالم القصــرية 
واملونتــاج عــن فيلــم بائــع البطاطــا املجهــول ٢٠١٨، نــال املركــز الثالــث مبســابقة الشــارقة إبــداع عــن فيلــم اإلنســان والحضــارة 
٢٠١٤ ، املركــز األول يف مجــال التصويــر الجــداري مبعــرض الفنــون التشــكيلية للجامعــات واملعاهــد مبــرص ٢٠١٦، جائــزة الشــهيد 

أحمــد بســيوين بصالــون الشــباب ٢٩ فيديــو ٢٠١٩، تــم عرضــه ضمــن فعاليــات مســابقة بباريــس بفرنســا.

علـي رشــدي علـــي

لفوق  - مدة الفيلم ١٢٢ ثانية 

٢٢٣



املسافر ( مـدة الفيلم) دقيقتانو٢٢ ثانية

محمدإبراهيم عبد الستار

مواليــد ١٩٩٢، بــدأ العمــل مبجــال الفيديــو منــذ عــدة ســنوات مبجــاالت مختلفــة كتصميــم اإلعالنــات الدعائيــة، 
أعــامل املونتــاج، إضافــة التأثــريات البرصيــة، كلــام متــرس باملجــال أحــب العمــل بــه ووجــد بــه وســيلة إلخــراج 
الفنــون والتعبــري عــن هويتــه وفنــه، بعــد تخرجــه الجامعــي بــدأ العمــل مبجــال الفيديــو والجرافيــك مــع رشكات 

إنتــاج واســتديوهات، ثــم بــدأ بالعمــل فــري النســينج عــىل األنرتنــت لعمــل فيديوهــات دعائيــة للــرشكات.
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ــاوس٢٠١٠،  ــاون ه ــريي الت ــرض جامه ــارك يف مع ــة ٢٠١٢، ش ــعبة فني ــة نوعية-ش ــوس تربي ــد١٩٩٠، بكالوري موالي
مهرجــان يض للشــباب العــريب األول ٢٠١٦، صالــون الشــباب ٢٠١٦-٢٠١٧- ٢٠١٩-٢٠٢٠،  معــرض جائــزة آدم حنــني 
للنحت-الهناجــر ٢٠١٨-٢٠١٩، معــرض جائــزة آدم حنــني للنحــت مكتبــة اإلســكندرية ٢٠١٨- ٢٠١٩، مهرجــان ضـــي 
للشــباب العــريب الثــاين ٢٠١٨، معــرض جائــزة آدم حنــني للنحــت الــدورة الرابعــة متحــف آدم حنــني ٢٠٢٠، معــرض 
مؤسســة فــاروق حســني للثقافــة والفنــون ٢٠٢١، معــرض جائــزة آدم حنــني للنحــت الــدورة الخامســة  ٢٠٢١، أقــام 

معــرض خــاص يف أتيليــه القاهــرة ٢٠١١ .

محمــد عــزت سيــد

Iam a paper  مدة الفيلم ٥٤ ثانية 
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املاكينة – مدة الفيلم دقيقتني

مصطفــى محمـــود عامـــر

ــة-  ــون تطبيقي ــوس فن ــات، بكالوري ــارص ونح ــا مع ــان ميدي ــد ١٩٩٦، فن  موالي
 ، MSA ــة ــد بجامع ــم ٢٠١٩، معي ــامري والرتمي ــكيل املع ــت والتش ــم النح قس
ــارض  ــن املع ــد م ــارك بالعدي ــة، ش ــائط املختلف ــة بالوس ــه الفني ــتمر بتجارب يس
 ART D’ Egypte مؤنــث ART D’ Egypteمنهــا: مــرشوع فــرس النهــر األزرق
ــاط األول  ــمبوزيوم دمي ــباب ٢٩-٣١، س ــون الش 404startup Haus Cairo،صال
٢٠١٧، معــرض تجهيــز يف الفــراغ بكليــة الفنــون التطبيقــة ٢٠١٨، معــرض نتائــج 
ــا بكليــة الفنــون التطبيقيــة  ورشــة صالــون القاهــرة  ٤٨، ليــس حجــرًا أو زجاًج
ــباب  ــابقة الش ــابعة ملس ــدورة الس ــوان األول ٢٠١٩، ال ــريي إي ــازار جال ٢٠١٨، ب

ــباب ٢٠٢٠. ــان يض للش ــة ٢٠١٩، مهرج ــون البرصي للفن
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سهى حسن املوصيل  
ليىل مدحت النوييش  



اكتئاب ما بعد الوالدة: حقيقي( عمل تفاعيل )

سهى حسن املوصيل

مواليــد ١٩٨٩، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم الجرافيك-جامعــة حلــوان ٢٠١١، ماجســتري فنــون الجرافيــك ٢٠١٨، 
مــدرس مســاعد يف كليــة الفنــون الجميلة-قســم جرافيــك، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض الطالئــع 
يف جمعيــة محبــي الفنــون ٥٢-٥٣-٥٥، معرضــان مــع جامعــة اللقطــة الواحــدة ٢٠١٠، معــرض فــن الجرافيــك املــرصي 
املعــارص ٢٠١٥، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية ٢٠١٨، جائــزة العــرض الخــاص يف صالــون الشــباب ٢٦، جائــزة 

الحفــر لعامــني متتاليــني مبعــرض أطيــاف بنقابــة الفنانــني التشــكيليني .
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 مواليــد ١٩٩٨، بكالوريــوس فنــون تطبيقية-جامعةحلوان-
ــن  ــري ع ــن بالتعب ــكيلية، تؤم ــة تش ــة، فنان ــم الزخرف قس
ــن يف  ــارس الف ــون، مت ــالل الفن ــن خ ــانية م ــذات اإلنس ال
ــى،  ــه للمتلق ــا وتنقل ــا بداخله ــول م ــوره لتق ــف ص مختل
ــري  ــالته هــى التأث ــاة ورس ــة والحي ــا هــو الحري ــن له فالف
يف الغــري وتعبــري الفنــان عــن تجاربــه الحياتيــة ومشــاعره 
املختلفــة لتلمــس قلــب كل مــن شــاهده وتفاعــل معــه 
ــأن الفــن هــو لغــة  ــا ب ــا منه ــه إىل عــامل أخــر، إميانً وتنقل

ــور.  ــان والجمه ــني الفن ــة ب اتصــال وجداني

ليىل مدحـت النويشـي

يف يوم وليلة – عمل تفاعيل (خامات متعددة ) 
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سمــر قنـاوي
مصمم جرافيك

 ســوزان عبدالواحد
 تصميم املطبوعات

اسامعيل عبدالرازق
مدير إدارة املطبوعات

 سمــاح العبــد
مراجع لغوي

منــال عــلوي
مسئول املادة بقصـر الفنون

شكر خاص لفريق عمل قصـر الفنون
جمع و إعداد املادة العلمية للكتالوج

مــركز معلــومات قصـر الفنــون

جميع حقوق الطبع والنرش محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية -وزارة الثقافة-جمهورية مرص العربية ٢٠٢٢


