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بإنطــاق فعاليــات الــدورة السادســة مــن صالــون أبيــض 

وأســود يتجــدد مشــهد مهــم يجمــع بــن جنباتــه نوعيــة 

إال  تعتمــد  ال  كونهــا  الخصوصيــة  ذات  األعــال  مــن 

عــى ســيمفونية التداخــل والتضــاد بــن اللونــن األبيــض 

واألســود .. ســحر خــاص لهذيــن اللونــن حيــث أن لهــا 

عمــق ثقــايف وحضــاري يف التاريــخ اإلنســاين وهذيــن 

اللونــن أســقطها اإلنســان منــذ بــدء الخليقــة عــى أمــور 

شــتى مبعــاٍن مختلفــة لــذا هــا متأصلــن يف الوجــدان ..

ــه يف كل دورة لتوظيــف  ــون وفناني يتجــدد اللقــاء بالصال

واألســود  األبيــض  عاقــات  يف  املعنــوي  الـــراء  هــذا 

ــاليب  ــر أس ــاعر ع ــكار واملش ــن األف ــر ع ــه للتعب بدرجات

ومــدارس واقعيــة وتجريديــة ورسياليــة وغرهــا ليخلقــوا 

لنــا يف النهايــة هــذا الزخــم الجــايل وهــذا الحــوار الفنــي 

ــاز. ــي بامتي النوع
  

                                            ا.د.خــالدســرور

                                       رئيس قطاع الفنون التشكيلية





تفتتــح الــدورة السادســة لصالــون أبيــض وأســود 2022 
)أعــال صغــرة -  فــن الرســم( تأكيــًدا ألهميــة ورضورة 
اســتمرار هــذا العــرض النوعــي ومــا يحملــه مــن طــرح 
فنــي بالــغ الخصوصيــة وعميــق التأثــر يف حالــة فنيــة 
ــا الفنــان إلشــكالية إبداعيــة محفــزة مبارســات  ملحــة دافًع
فنيــة تقليديــة هــى أســاس كل التوجهــات اإلبداعيــة فــكان 

ــم. ــو الرس ــاس ه األس

الرســم ... هــو التــازم الحقيقــي لــكل كيانــات اإلبــداع 
القديــم والحديــث .. الحــدايث ومــا بعــد الحــدايث .. واملعــارص 
ظــل هــو األســاس والبدايــة حيــث تعــددت أنواعــه مــا 
األوليــة  الرســوم  أو  )الكروكيــات(  األوليــة  الرســوم  بــن 
ــة  ــومات متكامل ــة أو رس ــة الاواعي ــة( أو العفوي )التحضري
)عمــل فنــي( جميــع تلــك الصنــوف تحمــل القيــم الجاليــة 
والتشــكيلية يف توهــج إبداعــي حقيقــي لحــوار بــن النقيضن 

ــود. ــض واألس األبي

 2022 وأســود  أبيــض  لصالــون  السادســة  الــدورة  تعتــر 
)أعــال صغــرة – فــن الرســم( هــى اســتكاالً لذلــك املرشوع 
النوعــي لحالــة إبداعيــة شــديدة التمييــز والخصوصيــة مــن 
ــث  ــل حي ــددة للعم ــاحة املح ــي أو املس ــرح الفن ــث الط حي
نجــد أن العــرض املقــام مبركــز الجزيــرة للفنــون والــذي يضــم 
ــا هــو عــرض شــديد  ــاً فنيً ــا بإجــايل )190( عم )132( فنانً
ــن  ــن العارض ــة الفنان ــزة ملجموع ــة ممي ــة لتجرب الخصوصي
داخــل األطــر املحــددة والــرشوط امللزمــة للعــرض يف تحــدي 
صــارم بتقنيــات أساســية لفــن الرســم ولكــن برؤيــة حديثــة 
ــا بقيــم فنيــة  ــا الفــن املعــارص محتفظً وتوجــه جديــد مواكبً
حقيقيــة ليظــل فــن الرســم هــو الركيــزة األساســية للعمليــة 
اإلبداعيــة لتكــون شــديدة الحبكــة الفنيــة مــا يدفعنــا 

ــا لنســتمر ىف الرســم.    جميًع

                                           أ.داليـا مصطفى

رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون





ــة  ــون التشــكيلية يف اســراتيجيته الداعم يســتمر قطــاع الفن
لــكل توجهــات الفنــون وال ســيا صالــون أبيــض وأســود 
لتكــون دورتــه  فنيــة  بتميــز وخصوصيــة  اســتمر  الــذي 
)أعــال  عنوانهــا  جعــل  والتــي  واملميــزة  السادســة 
ــي  ــه النوع ــذا التوج ــى ه ــد ع ــم( ليؤك ــن الرس ــرة – ف صغ
الرســم. وهــى  األساســية  فكرتــه  وبخاصــة  للصالــون 

تقــام الــدورة السادســة لصالــون )أبيــض وأســود( مبركــز 
ــا وعــرض  ــم مشــاركة )132( فنانً ــون حيــث يت ــرة للفن الجزي
ــات  ــة والفئ ــف اإلتجاهــات الفني ــا يف مختل ــاً فنيً )190( عم
ــدد  ــز املح ــم يف الحي ــع أعاله ــل الجمي ــد جع ــة وق العمري
وقــوي  واضــح  تحــدي  يف  30ســم(   × )30ســم  للوحــة 
ــم  ــن الرس ــددة لف ــات املح ــات واملعالج ــتخدمن التقني مس
ليســتمر اإلبــداع يف هــذا الحيــز بالــغ الدقــة مســتنفرًا القــوى 
ــز  ــة مــن التمي ــان يف حال ــدى كل فن ــة ل ــة واالبتكاري اإلبداعي
ــان العمــل هــو األبيــض واألســود  ــي لكي ليظــل الحــراك الفن
ــة  ــا فني ــا أهدافً ــة والتشــكيلية ومحقًق ُمظهــرًا القيــم الجالي
للتجريــب واإلبــداع  فاتًحــا مســاحات جديــدة  متعــددة 
ــة  ــر روع ــذي ال تظه ــن ال ــوين للنقيض ــدي الك ــذا التح يف ه

ــود. ــض واألس ــر ... األبي ــود اآلخ ــا إال بوج أحده

                                                 الفنان / أمـــري اللـيثي

 مدير مركز الجزيرة للفنون
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الفنانة / مـنى مدحــــت             رئيًسـا للـجنـــة

الفنان  / كـريم القريطي                   عضًوا

 الفنان / كـــــالى قاسم                    عضًوا        

الفنان / أمري عبد املنعم الليثي     القوميسر العام

الفنانة / إرساء سيف الدين          أميـــنة اللـجـنة

لجنة التحكيم
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السمكة-أقام خشب سوداء  عى ورق -۲۰×۲۰سم -۲۰۲۲

أحمد صابر 

تتيم - قلم حر جاف عى ورق -30 ×30 سم - 2022

أدهم صالح



11

إختاف - رسم بأقام التحبر - 22 سم -2022

أحمد محمود

أماكن - حر عى ورق - 25×20سم - 2022

أسامه ناشد



12

دراسة لقرشة وجه آدمي - حر وأكريلك عى ورق قطني - 21×15سم - 2022

إسالم زاهر

القبة - أقام رابيدو - 30×30سم - 2022

أسامء عادل



13

طوف مبكة - رسم بالقلم الجاف - 30×30 - 2022
اسامء الدسوقي

كا يكون - حر عى ورق - 2022

أالء منصور 



14

أمرية طارق

وجه - جواش أسود عى ورق - 30×30 - 2022
أمرية عادل 

غفلة - فلوماسر عى ورق - 27×21سم - 2022



15

اختزال - ألوان مائية وحر - 30×30سم - 2022

أمرية عىل

حلم فتاة - حر وأقام تحبر - 30×21 باإلطار - 2022

أمني نورالدين



16

جاف وماركر عى ورق - 23×17سم - 2022

أية عبد الغني

حر عى ورق - 25×30سم - 2021

جنة عبد الكريم



17

بورترية - ألوان مائية عيل ورق - 17 × 24سم - 2022

حسني أبو بكر

متواليات - أحبار عى ورق - 30×30سم - 2021

حمدي عبد الله



18

نظرات - 30×30سم - 2021

حنان يونس 

تكتات - ورق كانسون - أقام تحبر - 30×30سم - 2022
خلود يرسي



19

بورترية - أقام حر وحر شيني بالفرشاة - 30×30 سم- 2021

دعاء إبراهيم

فتاة - حر عى ورق - 14.8 × 21سم - 2022

دينا السيد
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وجوه - أقام جاف - 30×26سم - 2022

رامز اسكندر

 خاف - أقام رصاص عى ورق - 21×29.7سم - 2022

رحاب يارس
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Mirroring - أحبار عى ورق - 30×30 -2022

رحمة كرم أبوزيد

النزع األخر - ألوان خشب وجواش عى ورق - 30×30سم - 2022
رضوى عالء



22

أفريقية - رصاص - 25×25 سم - 2021
سارا ذهني 

الفستان األبيض - أكريليك عى قاش - 30×30سم - 2022

دينا صربي



23

جوا البيوت - حر شيني - ورق کانسون مشدود - 19×21 سم- 2022
سارة عبد الله

سيلف بورتريه - اقام رصاص عى ورق - 30×30سم - 2021

سلمى محمد



24

سكون - حر سائل وأقام حر عى ورق كرتون -30×30 سم- 2022
سامء محمد

املركب - أقام حر مضدة لألكسدة مع قلم باستيل أبيض 

عى ورق معاد تصنيعه هندي - 20×30 سم - بدون اطار - 2022

شادي أديب
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 رمادي - رسم بالفرشاة عى توال باألكريلك - 2022

صفية يحيى

خيال الظل - رسم بالحر األسود املايئ والقلم - 30×30 سم- 2022
عامد عبد الوهاب



26

حاملة الجرة - أقام سنون تحبر - 22×15سم - 2022

عمرو املغرىب 

استنساخ - أقام حر وماركر عى ورق - 25×20 سم- 2022
عهد عيل



27

بورتريه - رصاص عى ورق -21×7سم - 2022

عمر عبد اللطيف

زوايا االنكسار - أحبار عى ورق - 30×30سم - 2022

عمرو محمود
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إحداثيات - أقام حر وفحم عى ورق - 30×30سم 2022

إرساء عبدالفتاح

فحم وأحبار عى ورق - 25×20 سم- 2022

أدهم أحمد



29

طفييل - ورق وقلم تحبر - 30 × 30 سم- 2022

أسامة الشناف

النائحة - رصاص عى ورق 30×22سم2022

إميان طارق
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حر ولكن - اقام حر واكريليك - 15×20سم بدون اطار - 2022

سارة هشام

القيود- رسم باستخدام أقام التحبر وسن الريشة - كل 

جزء 25×25 سم -  بدون إطار - 2022

 إنجي محمد

30

حر ولكن - اقام حر واكريليك - 15×20سم بدون اطار - 2022

سارة هشام

القيود- رسم باستخدام أقام التحبر وسن الريشة - كل 

جزء 25×25 سم -  بدون إطار - 2022

 إنجي محمد



31

نظرة غضب - فحم -30×30سم -2022

 آية إسامعيل

سيلفي - خامات متعددة عى ورق - 30×30سم باإلطار - 2022

آية محمد



32

قلم حر عى ورق - 20.5×13.5سم - 2021

أحمد يرسى

حر عى كانفاس - 30×30 سم - 2022

بهاء خاطر



33

أكريليك عى توال- 30 × 30سم - 2022

أمرية مناح  

عنزة - رصاص عى ورق - 25×20 سم - 2021

إبراهيم  شلبي  



34

سجن األفكار - أحبار - ورصاص عى ورق  - 22×28 - 2022

 أحمد فارس

أكريليك عى توال - 30 × 30 سم

أسامء العمــاوى



35

فحم عى ورق  - 2022

بتول محمد

key to hearts  - رصاص عى ورق30×30سم

أحمد عيىس
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تنزه- أحبار وأقام عى ورق کانسون - 30×30سم - 2022

جوزيف  الدويرى 

Ur-Shanabi  - حر عى ورق - 29.7×21 سم - 2021

إرساء عاطف
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دوامة الحياة - أقام تحبر - 20 ×20 سم - 2022

حسن طه

رُجل ُمبتسم - أقام رابید وجاف وأحبار عى ورق أبيض

23×30سم  - 2022

خالد خالد
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العيون السوداء - حر عى ورق كانسون - 25× 20 سم- 2022

 دينا محمد

منط مكرر - أقام رصاص - 23×21 سم-2022

 رانا سمري
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حلم – حر أسود عى ورق – 30×30سم - 2022

رانيا أحمد

شجرات - احبار عى كانفاس 30×30سم - 2021

رانيا سيف الدين 
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من بعيد - أحبار عى كانسون - 30×30 - 2022

رحاب محمد

بجانب النافذة - أقام تحبر وماركر -30×30سم - 2022

رشا حسني
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الواحة - أحبار - وأقام جاف عى ورق - سم 22 × 15 سم- 2022

 رشا جوهر

فحم عى ورق - 21×29.7 سم- 2022

 سارة رشوان



42

حصار - حر عى ورق - 19×15سم - 2022

سارة ربيع 

2002موالیدشعبان،التوابعبدشمس

التصویربمجالأھتمالتصویر،بقسمالثالثةالفرقةحلوانبجامعةالجمیلةالفنونبكلیةطالبة
القاھرة،بأتیلیھصبامعرضمنھا:عدةمعارَضفىشاركتاأللوان.طبیعةوفھمالزیتى
بكلیةالطالبومعرضالعامةمصربمكتبةالفنىالمعرضاألھرام،بجریدةالوردبنتمعرض
الجمیلةالفنون

Shams Abdeltwab Shaaban, born in 2002

I am a student at Faculty of Fine Arts Helwan university, painting

department, interested in oil painting and understanding color nature.

Participated in several exhibitions including Saba exhibition at Cairo

Atelier, Bent El Ward exhibition at Al Ahram newspaper, the art

exhibition at Misr Public Library and student’s exhibition at faculty of

fine arts.

ونيس - تحبر - 30×30 سم- 2022

 شمس عبد التواب
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همسات - فحم نبايت - 30×30سم - 2022

سعد السيد

معبد األقرص ـ  تحبر عى ورقة ـ 30×30 سم ـ 2021

 كرستني صبحي
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مار - فحم نبايت عى ورق - 30×30سم - 2022

 شاهيناز مجدي

املنطقة  الرمادية ـ حر وأقام فلوماسر عى ورق ـ 20×29سم ـ 2022

 عبد الرحمن محمود



45

زهرة-أكريليك عى ورق ـ 21×15سم ـ 2022

شيامء جوهر

عمرو قنديل

 املسافر ـ ألوان مائية ـ30×20 سم ـ 2022
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تكوين -ورق وأقام تحبر - 26×21 سم - 2022

محمد حلمي

حياة - حر عى ورق كانسون - 30×30سم - 2022

محمد كرسون



47

أقام رصاص علىى ورق - 25×30 سم - 2022

محمد خميس

أقام رصاص عى ورق كانسون - 28×24سم - 2021

 منار صالح



48

اضطراب - رصاص - 25×28سم - 2022

 منة الله عصمت

مي حشمت

میزان - رصاص وأحبار - 20×30 سم- 2022



49

حياة - أحبار وأكريلك30×30 سم- 2022

ناهد محمود

Harp - رصاص عى ورق أبيض - 27×27سم باإلطار - 2022

 نجالء عزت
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freedom - أقام حر وماركر عى ورق - 21×21سم - 2022

 ندى أحمد

التاحم - حر وألوان عى ورق - 20×20 سم - 2022
 نهي نايل



51

عود - باستيل عى ورق - 30×30سم - 2022

هبه محمود

رقة - فحم عى ورق - 25 × 25 سم - 2022

 هدى إيهاب



52

امتنان - حر وأقام رصاص - 30×23سم - 2022

 هناء اشعيا

العرس - حر - 28×30 - 2022
هند فايز



53

حر أسود عى ورق - 20×20سم - 2022

 يارا الفخراين

من مجموعة حطام - أحبار وأقام حر أسود عى ورق 20×30سم - 2022

 هدير زردق



54

حلم - قلم جاف عى ورق - 20×30سم - 2021

يوسف محمود 

أحبار وأقام جاف - 28×28سم - 2022

والء محمود



55

بورتريه - حر اسود عى ورق قطن بالفرشاة - ۲۳×۲۳سم - 2022

غادة امبارك

حالة - تقنيات متعددة عى ورق قطن - ۳۰ × ۲۳  - 2022
فاطمة رمضان



56

الصفاء - فحم نبايت عى ورق - 30×30 سم - 2022

فاطمة الجاويش

الحلم - أحبار وأقام رابيدو ورصاص عى ورق كانسون - 30×30 - 2022

 كريم رافت



57

مكتمل - قلم جاف أسود عى ورق - 30×25سم - 2022

كريلس شوقى 

فحم عى ورق - 30×30سم - 2022

مجدي عبده  



58

وثبة يف الفراغ  - 20×20 سم - أحبار دهنية وفلوماسر
محسن عطية

طبيعة صامتة - رسم عى ورق - 30×30 - 2021
محمد الطحان



59

59

The King - حر اسود عى ورق قطن - ۲۳×۲۳سم - 2022

يوسف محمد طارق عبد املحسن

2022 - Cm 30×27 - مواساة - أفام تحبر خر وفرشاة
ياسمني مصطفى لبيب

مواساة -أفام تحبر حر وفرشاة - 27×30 سم - 2022

59

The King - حر اسود عى ورق قطن - ۲۳×۲۳سم - 2022

يوسف محمد طارق عبد املحسن

2022 - Cm 30×27 - مواساة - أفام تحبر خر وفرشاة
ياسمني مصطفى لبيب

59

The King - حر اسود عى ورق قطن - ۲۳×۲۳سم - 2022

يوسف محمد طارق عبد املحسن

2022 - Cm 30×27 - مواساة - أفام تحبر خر وفرشاة
ياسمني مصطفى لبيب

يوسف محمد

ياسمني لبيب



60

60

البقاء لألقوى - رسم بالقلم الجاف - 30×30سم - 2022

ياسمني جامل عيل فرج

حر وفحم - 30×30 سم - 2022

ياسمني بطايحي األشقر 60

البقاء لألقوى - رسم بالقلم الجاف - 30×30سم - 2022

ياسمني جامل عيل فرج

حر وفحم - 30×30 سم - 2022

ياسمني بطايحي األشقر

ياسمني جامل

60

البقاء لألقوى - رسم بالقلم الجاف - 30×30سم - 2022

ياسمني جامل عيل فرج

حر وفحم - 30×30 سم - 2022

ياسمني بطايحي األشقر 60

البقاء لألقوى - رسم بالقلم الجاف - 30×30سم - 2022

ياسمني جامل عيل فرج

حر وفحم - 30×30 سم - 2022

ياسمني االشقرياسمني بطايحي األشقر



61
61

عامل واحد - أقام رصاص وأكريلك -30×30سم - 2022

 وليد الجبايل

اطال - اقام تحبر - 23.5×24 سم - 2022

والء محمد شكري

61

عامل واحد - أقام رصاص وأكريلك -30×30سم - 2022

 وليد الجبايل

اطال - اقام تحبر - 23.5×24 سم - 2022

والء محمد شكري

61

عامل واحد - أقام رصاص وأكريلك -30×30سم - 2022

 وليد الجبايل

اطال - اقام تحبر - 23.5×24 سم - 2022

والء شكريوالء محمد شكري



62

62

بورترية - أحبار عى ورق كانسون - 25×20سم - 2022

وئام عيل عمر

العشاق - رسم بالقلم الجاف عى ورق - 30× 27 سم - 2021

هدى غريب
62

بورترية - أحبار عى ورق كانسون - 25×20سم - 2022

وئام عيل عمر

العشاق - رسم بالقلم الجاف عى ورق - 30× 27 سم - 2021

هدى غريب

وئام عيل

62

بورترية - أحبار عى ورق كانسون - 25×20سم - 2022

وئام عيل عمر

العشاق - رسم بالقلم الجاف عى ورق - 30× 27 سم - 2021

هدى غريب



63 63

Her - Ink pen on paper - 20×25 سم- 2022

هبة عبد الرحيم عىل

عابدة- أحبار و رصاص وأكريليك عى ورق- ۳۰ ×۳۰ سم- 2022

هالة أبو شادي

63

Her - Ink pen on paper - 20×25 سم- 2022

هبة عبد الرحيم عىل

عابدة- أحبار و رصاص وأكريليك عى ورق- ۳۰ ×۳۰ سم- 2022

63هالة أبو شادي

Her - Ink pen on paper - 20×25 سم- 2022

هبة عبد الرحيم عىل

عابدة- أحبار و رصاص وأكريليك عى ورق- ۳۰ ×۳۰ سم- 2022

هالة أبو شادي

هبه عبد الرحيم



6464

أقام حر عى ورق - 30×30سم - 2022

نورهان طارق صالح الدين

عشوائيات - حر شيني وأقام عى ورق - 30×25سم - 2022

نور الدين حسني

64

أقام حر عى ورق - 30×30سم - 2022

نورهان طارق صالح الدين

عشوائيات - حر شيني وأقام عى ورق - 30×25سم - 2022

نور الدين حسني

نورهان طارق



65
65

plastic bag - حر عى ورق - 30×30سم - 2022

نهى الكردي

صاحبة الجالة - اقام حر اسود عى ورق أبيض - 30×30 سم- 2022

نرمني محمد أحمد يوسف

65

plastic bag - حر عى ورق - 30×30سم - 2022

نهى الكردي

صاحبة الجالة - اقام حر اسود عى ورق أبيض - 30×30 سم- 2022

نريمني محمدنرمني محمد أحمد يوسف



66

66

انتظار - أقام حر وجاف عى ورق - 25×25سم - 2022

نشوى محمود عطا

طبیعه صامته مع برفان - قلم حر عى ورق ابيض - 25×30 سم- 2021

نسمة أرشف بركة

نشوى محمود

نسمة أرشف

66

انتظار - أقام حر وجاف عى ورق - 25×25سم - 2022

نشوى محمود عطا

طبیعه صامته مع برفان - قلم حر عى ورق ابيض - 25×30 سم- 2021

نسمة أرشف بركة 66

انتظار - أقام حر وجاف عى ورق - 25×25سم - 2022

نشوى محمود عطا

طبیعه صامته مع برفان - قلم حر عى ورق ابيض - 25×30 سم- 2021

نسمة أرشف بركة

66

انتظار - أقام حر وجاف عى ورق - 25×25سم - 2022

نشوى محمود عطا

طبیعه صامته مع برفان - قلم حر عى ورق ابيض - 25×30 سم- 2021

نسمة أرشف بركة



67

67

نادية والزار - حر سائل أسود وفرشاة - 20×25سم - 2022

ندى محمد سمري محمد

بن األمل وبن الذكرى - أقام حر وجاف باإلطار 23×30سم - 2022

ندى عبد الوهاب ندا

ندى محمد

ندى عبد الوهاب
67

نادية والزار - حر سائل أسود وفرشاة - 20×25سم - 2022

ندى محمد سمري محمد

بن األمل وبن الذكرى - أقام حر وجاف باإلطار 23×30سم - 2022

ندى عبد الوهاب ندا

67

نادية والزار - حر سائل أسود وفرشاة - 20×25سم - 2022

ندى محمد سمري محمد

بن األمل وبن الذكرى - أقام حر وجاف باإلطار 23×30سم - 2022

ندى عبد الوهاب ندا

67

نادية والزار - حر سائل أسود وفرشاة - 20×25سم - 2022

ندى محمد سمري محمد

بن األمل وبن الذكرى - أقام حر وجاف باإلطار 23×30سم - 2022

ندى عبد الوهاب ندا



68
68

The flower shop -حر عى ورق - 15×11 سم - 2022

مريام عديل عامر

تناغم - رسم بالحر والقلم الرصاص - 15×15سم - 2022

مى صربى ابراهيم عىل

68

The flower shop -حر عى ورق - 15×11 سم - 2022

مريام عديل عامر

تناغم - رسم بالحر والقلم الرصاص - 15×15سم - 2022

مى صربى ابراهيم عىل

68

The flower shop -حر عى ورق - 15×11 سم - 2022

مريام عديل عامر

تناغم - رسم بالحر والقلم الرصاص - 15×15سم - 2022

مى صربى ابراهيم عىل

68

The flower shop -حر عى ورق - 15×11 سم - 2022

مريام عديل عامر

تناغم - رسم بالحر والقلم الرصاص - 15×15سم - 2022

مي صربيمى صربى ابراهيم عىل

مرييام عديل



6969

أحام زائفة - أحبار مائية - ريشة - 20×18سم - 2022

مي محمد حلمي محمود

الرحيل - اقام التحبر وألوان اكريلك - 30×25سم - 2022

مها صربي

مي حلمي

69

أحام زائفة - أحبار مائية - ريشة - 20×18سم - 2022

مي محمد حلمي محمود

الرحيل - اقام التحبر وألوان اكريلك - 30×25سم - 2022

مها صربي
69

أحام زائفة - أحبار مائية - ريشة - 20×18سم - 2022

مي محمد حلمي محمود

الرحيل - اقام التحبر وألوان اكريلك - 30×25سم - 2022

مها صربي



7070

ذات - وسائط متعددة – أقام رصاص وباستيل – أكريلك - 20×20سم  - 2022

مني حمدي حسن

العرس - احبار عيل ورق - ۳۰×۳۰ سم- 2022

منى نوارة

العرس - أحبار عى ورق - 30×30سم-2022

منى حمدي

70

ذات - وسائط متعددة – أقام رصاص وباستيل – أكريلك - 20×20سم  - 2022

مني حمدي حسن

العرس - احبار عيل ورق - ۳۰×۳۰ سم- 2022

منى نوارة

70

ذات - وسائط متعددة – أقام رصاص وباستيل – أكريلك - 20×20سم  - 2022

مني حمدي حسن

العرس - احبار عيل ورق - ۳۰×۳۰ سم- 2022

منى نوارة



7171

رسم وأكريلك واقام - 30×20 سم - 2022

منة الله محمود محمد

حر شيني عى ورق - 28×25سم - 2021

مصطفى يحيى

منة الله محمود

71

رسم وأكريلك واقام - 30×20 سم - 2022

منة الله محمود محمد

حر شيني عى ورق - 28×25سم - 2021

مصطفى يحيى

71

رسم وأكريلك واقام - 30×20 سم - 2022

منة الله محمود محمد

حر شيني عى ورق - 28×25سم - 2021

مصطفى يحيى
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وجه - أقام رصاص وحر جاف أسود عى ورق - 20×20سم - 2022
مصطفى هدايت

راقص التنورة -  أجبار عى كانفاس )حر شينى( - 30×30سم -2022

مروي بهنان

راقص التنورة - أحبار عى كانفاس )حر شيني( 30×30سم - 2022



73 74

بيت وحارة - أكوريل وأقام ماركر - 30×25سم - 2021

فاطمة الزهراء حميد

إيقاع - اقام الرصاص بدرجاتها عى ورق فريانو - ۲۰ × ۲۰سم باألطار - 2022
سوزان عادل

إيقاع أقام رصاص بدرجاتها عى ورق فريانو - 20×20 باالطار - 2022



7475

رصاص - 23×16 سم - 2022

شمس عز الدين حسني

سكون - ألوان مائية - 30 ×30سم - 2022
عمر الغولعمر طارق الغول

شمس عز الدين

75

رصاص - 23×16 سم - 2022

شمس عز الدين حسني

سكون - ألوان مائية - 30 ×30سم - 2022
عمر طارق الغول

75

رصاص - 23×16 سم - 2022

شمس عز الدين حسني

سكون - ألوان مائية - 30 ×30سم - 2022
عمر طارق الغول

75

رصاص - 23×16 سم - 2022

شمس عز الدين حسني

سكون - ألوان مائية - 30 ×30سم - 2022
عمر طارق الغول



75

73

بورترية حامل - باستيل وأقام دوكو عى ورق - 22×30سم - 2022

مروة غزاوي  

73

بورترية حامل - باستيل وأقام دوكو عى ورق - 22×30سم - 2022

مروة غزاوي  

اختفاء - احبار وأقام تحبر ورصاص عى ورق  - 25 ×15 سم- 2022

يرسا يوسف
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إبـراهـيم  شـلبي  
عضــو مجلــس إدارة نقابــة الفنانــن التشــكيلين، أقــام 18 معرًضــا خاًصا 

ــارك يف  ــورة ، ش ــيخ، املنص ــر الش ــبانيا، كف ــكندرية، أس ــرة، اإلس بالقاه

أكــر مــن 70  معرًضــا جاعيًــا منهــا : املعــرض  العــام دورات)32 – 41 

-42 -43(، صالــون القطــع الصغــرة الرابــع والخامــس مبجمــع الفنــون 

الزمالــك 2001-2000، مثـّـل مــرص برشــيح مــن وزارة الثقافــة ) فنزويــا 

2009 – الدوحــة 2010 ( ملتقــى املصورين العــرب األول 2017، صالون 

النيــل الثامــن والتاســع للتصويــر الضــويئ 2013 -2017، لــه العديــد من 

ــرص21 -  ــاين م ــت فن ــاب فهرس ــا : كت ــة منه ــب الفني ــات والكت املؤلف

ميــدان محمــود ســعيد- أحمــد صــري- أبلــة فضيلــة )كتــاب لألطفــال( 

- فاطمــة عبــاس-  عــروس الشــال، حصــل عى الجائــزة الثانيــة تصوير 

ىف مســابقة الفــن بنكهــة فرعونيــة جالــري يض املهندســن 2022

ــد  ــة محم ــعودية، مؤسس ــبانيا، الس ــرص، أس ــة مب ــات خاص ــه مقتني ل

ــة  ــل بأســوان، جامع ــة، متحــف الني ــيد باإلســكندرية، وزارة الثقاف رش

ــن وزارة  ــرغ م ــة تف ــى منح ــل ع ــيخ، حص ــر الش ــة كف ــا، جامع طنط

الثقافــة، وأكــر مــن 40 درًعــا وشــهادة تقديــر وميداليــة  مــن جهــات 

حكوميــة(.  مؤسســات   - فنيــة  جمعيــات   - )جامعــات  مختلفــة 

أحـمـد صـابر 
ــة- قســم الجرافيــك  مواليــد ســوهاج 1987، بكالوريــوس فنــون جميل

الــرشف  مرتبــة  مــع  امتيــاز  بتقديــر  املطبــوع  التصميــم  شــعبة 

بـــاألقرص، حاصــل عــى  الجميلــة  الفنــون  بكليــة  2009، مــدرس 

العديــد مــن الجوائــز منهــا: جائــزة »ســلوى رشــدى« ىف مجــال 

ســتيى  بجــاردن  الجميلــة  الفنــون  محبــى  جمعيــة  مــن  الرســم 

ــان يض للشــباب العــريب  2013. والجائــزة الكــرى )مناصفــة( ملهرج

ورش  يف  واملشــاركة   ،CIB بنــك  واقتنــاء  الرســم  جائــزة   ،2016

ســيمبوزيوم التصويــر الــدويل باألقــرص يف صالــون الشــباب)28( 2018. 

أحـمـد فـارس 
الفرقــة  فنيــة  تربيــة  بكليــة  طالــب   ،1998 القاهــرة  مواليــد 

منهــا:  الجاعيــة  املعــارض  مــن  العديــد  يف  شــارك  الخامســة، 

معــرض   ،2018 الفنيــة  الربيــة  بكليــة  الفنيــة  األشــغال  معــرض 

جهــاز  تــرايث  معــرض   ،2019 الفنــون  بأكادمييــة  الغــد  فنــاين 

.2022 العــريب  للشــباب  يض  مهرجــان  الحضــاري2020،  التنســيق 
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 أحمد محمود
بكليــة  املطبوعــة  التصميــات  ُمــدرس   ،1985 الغربيــة  مواليــد 

الفنــون الجميلــة قســم الجرافيــك - جامعــة املنصــورة، ماجســتر 

يف فلســفة الفــن مــن كليــة الفنــون الجميلــة قســم التصميــات 

املطبوعــة - جامعــة اإلســكندرية 2018، دكتــوراه يف فلســفة الفــن 

ــة  ــة - جامع ــات املطبوع ــة قســم التصمي ــون الجميل ــة الفن ــن كلي م

اإلســكندرية 2022،املعــارض الشخصية:)شواهــــد( 2018، )جـــــــدار( 

ــة  ــوة أويل( بكلي ــة: )خط ــارض الجاعي ــكل( 2022، املع 2020،)الهيـــ

الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة 2016، 2017، معــريض )رؤى( 

بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة 2016، 2017، مهرجــان 

ــن  ــايف ضم ــادل الثق ــرض التب ــث 2020، مع ــريب الثال ــباب الع يض للش

 ،2022 الذهبــي  باليوبيــل  املنصــورة  جامعــة  احتفــال  فعاليــات 

املعــرض العــام )43( تحــت عنــوان »ذات مــرص املعــارصة« 2022.

 أحـمد عـيىس 
لديــه  االجتاعــي،   التواصــل  وســائل  عــى  املحتــوى  منشــئ   

متابعــون،  رســام غــر أكادميــي، شــارك يف العديــد مــن املعــارض، 

الجامعــات،  إبداعــات  معــرض  الشــبابية،  املراكــز  إبــداع  معــرض 

الحيــاد.  عــى  ومعــرض  والرابــع،  الثالــث  الشــباب  صالــون 

أحـمـد يـسـرى
جامعــة  جميلــة  فنــون  بكالوريــوس   ،1993 اإلســكندرية  مواليــد 

ــة  ــة واملحلي ــارض الدولي ــن املع ــد م اإلســكندرية 2017، شــارك بالعدي

بأعالــه التجريبيــة ىف مجــال التصويــر والفيديــو مــن أهمهــم : معــرض 

»نقطــة بدايــة« املمــول مــن مؤسســة ســويرس واملركــز الفنــى بالفيــوم 

2022 بجالــرى تــاون هــاوس، صالــون الشــباب بالقاهــرة 2021، 

بينــاىل كتــاب الفنــان مبكتبــة اإلســكندرية 2022، ولديــه العديــد مــن 

ــرى راكوتيــس بالقاهــرة. ــرى ســفرخان وجال األعــال معروضــة بجال

أدهــم أحـمـد
التصويــر  يف  ماجســتر  االقــرص2010،  جميلــة  فنــون  بكالوريــوس 

ــارك يف  ــوان 2020، ش ــة حل ــك جامع ــة الزمال ــون جميل ــداري بفن الج

ــة  ــارك يف الحرك ــا، يش ــرص وخارجه ــل م ــارض داخ ــن املع ــد م العدي

ــة  ــارض الجاعي ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــام 2013، ش ــذ ع ــة من الفني
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والدوليــة منهــا: معــرض خــاص »صنــدوق بانــدورة«  جالــري موشــن 

2022،  »أحــام معلقــه« – جالــري موشــن – الزمالــك2021، » مقامات 

ــوب«  ــون »الجن ــرة 2020، صال ــو – القاه ــري بيكاس ــا« – جال الكارم

ــون الشــباب 21،  ــرص، دورة صال ــع يف األق ــاين والراب املوســم األول والث

23، معــرض أجنــدة، مكتبــة اإلســكندرية، 2013، كــا شــارك يف بعــض 

الفعاليــات واملهرجانــات منهــا: مهرجــان الغردقــة للفنــون – الغردقــة 

2013 ، مهرجــان جرافيتــي – متحــف محمــود مختــار 2013،  فاعليــات 

.2010–  2009 األقــرص  للرســم  الــدويل  األقــرص  مللتقــى  االفتتــاح 

أدهـم صـالح
ــون  ــوس فن ــددة، بكالوري ــة املتع ــون البرصي ــم بالفن ــاب يهت ــان ش فن

تطبيقيــة مــن جامعــة أكتوبــر للعلــوم الحديثــة واآلداب، يجســد 

رؤيتــه الفلســفية باســتخدام أســاليب الرســم والحفــر املختلفــة.

 أسامة الشناف
ويــدرس  ســيناء  جنــوب  مبحافظــة  ســيناء  طــور  يف  ونشــأ  ولــد 

بكليــة الربيــة الفنيــة بالزمالــك يبلــغ مــن العمــر اآلن 21 عاًمــا.

 أسامه ناشد
حاصــل عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلة-قســم جرافيــك 1986، 

شــارك يف العديــد مــن املعــارض املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، حاصــل 

ــرغ يف  ــة التف ــز، ومنح ــر والجوائ ــهادات التقدي ــن ش ــد م ــى العدي ع

ــنوات،  ــن الس ــد م ــة للعدي ــن وزارة الثقاف ــكييل م ــن التش ــال الف مج

أقــام العديــد مــن املعــارض الخاصــة يف مــرص والــدول العربيــة 

واألوروبيــة، ولــه العديــد مــن املقتنيــات الخاصــة يف املتاحــف ولــدى 

كبــار الشــخصيات العامــة العربيــة والعامليــة يف مــرص والخــارج.

إسـراء عـاطف
بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة – جامعــة حلــوان، قســم الزخرفــة، 

ــة منهــا: مؤمتــر ومعــرض قســم  شــاركت يف عــدد مــن املعــارض الفني

ــا. ــة وغره ــات النهائي ــداع )10( التصفي ــابقة إب ــة 2022، مس الزخرف

 إرساء عبدالفتاح 
مواليــد 1996، خريجــة كليــة الربيــة الفنيــة - جامعــه حلــوان 2019، 
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طالبــة مبرحلــة املاجســتر بقســم النقــد والتــذوق الفنــي بكليــة الربيــة 

الفنيــة - جامعــة حلــون، شــاركت بعــدة معــارض داخــل الكليــة 

وجامعــة حلــوان، كــا شــاركت مبعــرض إعــادة صياغــة ألعــال الفنــان 

حمــدي عبداللــه مبركــز الجزيــرة للفنــون 2017، ومعــرض أمســيا الدويل 

متحــف محمــود مختــار 2018، ومعــرض فنــاين الغــد بأكادمييــة الفنــون 

ــني  ــاروق حس ــة ف ــة ملؤسس ــون التابع ــزة الفن ــاركة بجائ 2019، واملش

2020، واملشــاركة يف معــرض جامعــة حلــوان 2020، واملعــرض االفرايض 

األول الخــاص مبؤمتــر IVLA الــدويل 2020، صالــون أبيــض وأســود 

مبركــز الجزيــرة للفنــون 2020،  كــا شــاركت ىف صالــون الشــباب 32، 

ــاء  ــم اقتن ــاروق حســنى 2021، ت ــون التابعــة ملؤسســة ف ــزة الفن وجائ

ــث. ــرصى الحدي ــن امل ــف الف ــل متح ــن قب ــواىش( م ــا الفنى)امل عمله

إسـالم زاهـر
ــك 1994،  ــة بالزمال ــون الجميل ــة الفن ــد القاهــرة،  تخــرج يف كلي موالي

وحصــد   ،1998   :1995 منــذ  الشــباب  صالــون  دورات  يف  شــارك 

العديــد مــن جوائــز الصالــون منهــا: الجائــزة الثانيــة يف الرســم 1995، 

ــكييل  ــن التش ــاد الف ــي لنق ــاد العامل ــم واالتح ــة التحكي ــزيت لجن وجائ

ــة  ــة املحلي ــارض الجاعي ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــكا( 1998، ش )األي

والدوليــة، معــرض 18 فنانًــا مــن جيــل التســعينيات − مركــز الجزيــرة 

للفنــون1999، معــرض عــن عــى الغــرب 2007؛ أوكتاجــون ، جالــري 

ــان   ــروت ، لبن ــون- ب ــري فن ــطورة، جال ــحر واألس ــرص 2018 ، الس م

2019، أقــام أربعــة معــارض فرديــة: »مــن فــراغ« - قاعــة كريــم 

فرنســيس 2005، » ســعادٌة ُمنتَظَّــرَّة « جالــري كريــم فرنســيس2010، 

ـ  الولــع«  »ذاكــرة   ،2015 مــرص  جالــري   - مــراىث«  و  »وردٌى 

ــرص2020. ــري م ــول«  جال ــي للمجه ــيوم  2017، »مبن ــري چبس جال

أسامء الدسوقى 
مواليــد القليوبيــة 1975، أســتاذ دكتــور ورئيــس قســم الجرفيــك بكليــة 

الفنــون الجميلــة - جامعــة حلــوان، دكتــوراه ىف فلســفة الفنــون - كليــة 

الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان 2010، أقامــت عــدًدا مــن املعــارض 

الخاصــة التــى تجســد تطــور تجربتهــا بشــكل  تدريجــى عــن عاقتهــا 

ــه  ــاطاته وعاقات ــه نش ــمل أوج ــذى يش ــر الطبيعى«وال باملكان»املنظ

اإلنســانية بــكل تداخاتهــا وأبعادها منهــا :2020 معرض وجــوه،  2019 

ــم املــكان ،  ــة، 2015 حل ــا،  2018معــرض املعدي معــرض البيــت رصبب
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2014 صنعــاء مــكان مغايــر 2012، وقــد كانــت ومــا تــزال ىف معظــم 

املعــارض الجاعيــة مبــرص منــذ أن كانــت طالبــة حتــى اآلن ، وأهمهــا 

املعــرض القومــى العــام، املعــارض الدوليــة مثــل معــرض الفــن املــرصى 

املعــارص – الصــن  2016معــرض الفــن املرصى املعــارص بالكويت 2016 

، الصــن 2015 ، األعــال الصغــرة  املصاحــب لفاعليــات بيناىل فينيســيا 

برومــا 2014،أتيليــه جــدة للفنــون 2014، فنــاىن العــرب الــدوىل باملركــز 

الثقــاىف املــرصى بصنعــاء 2013 ، الفــن املــرصى املعــارص البحرين2012، 

ــك  ــرض MUBA الجرافي ــدوىل األول 2013، مع ــن ال ــيمبوزيوم اليم س

ــد 2008- 2010. ــاىل بانكــوك للرســم تايان ــازل ســويرسا 2011، ترين ب

 

أسـامء العـمـاوى
ــز  ــا باملرك ــا خاًص ــت معرًض ــكيلين، أقام ــن التش ــة الفنان ــو بنقاب عضـ

الثالثــة  الجائــزة  عــى  وحصلــت  هليوبليــس،  الفرنــى،  الثقــاىف 

بصالــون الفيــوم، الجائــزة الثامنــة مبعــرض الفــن والحضــارة، وشــاركت 

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

اإلســامية بالشــارقه، مســابقة اإلمــارات للتصويــر الفوتوغــراىف الــدورة 

الرابعــة والخامســة باإلمــارات، مســابقة التصويــر التابعــة لألمــم 

املتحــدة، معــرض )القــط الفرعــوىن( بلجيــكا، الصالــون الــدوىل الثامــن 

للصــورة الفوتوغرافيــة -تونــس، صالــون الشــباب دورات )26،21،19(، 

املعــرض العــام دورات )40،35،34، 42،41(، معــرض أجنــدة  2018، 

ــدوىل الســابع ملركــز  ــون أبيــض وأســود 2020، املعــرض ال 2022،  صال

باملعــارض  بالزمالــك، شــاركت  اإليطــايل  باملركــز  الــراث والفنــون 

واملســابقات املحليــة والدوليــة مــن 1999 : 2022، لهــا مقتنيــات 

ــا.  ــرص وخارجه ــراد مب ــض األف ــة وبع ــة ومحلي ــات دولي ــدى مؤسس ل

أسـمـاء عـادل 
ــة  ــة الربي ــم بكلي ــم التصمي ــي بقس ــدرس جامع ــرة ، م ــد القاه موالي

ــو  ــكيلية، عض ــون التش ــة الفن ــو بنقاب ــوان، عض ــة حل ــة- جامع الفني

بجاعــة الكتــاب والفنانــن - أتيليــه القاهــرة، أقامــت معــارض خاصــة 

ــك  ــة الشــهيد أحمــد بســيوين - الزمال ــة« بقاع ــرددات وقتي ــا:  »ت منه

ــات«   ــل 2019 ، »لوني ــه القاهــرة أبري ــكان »بأتيلي ــة اإلم 2022، نظامي

بأتيليــه القاهــره 2006، املشــاركة يف مجموعــة مــن املعــارض الجاعية. 

آالء مـنصور 
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برومــا 2014،أتيليــه جــدة للفنــون 2014، فنــاىن العــرب الــدوىل باملركــز 

الثقــاىف املــرصى بصنعــاء 2013 ، الفــن املــرصى املعــارص البحرين2012، 

ــك  ــرض MUBA الجرافي ــدوىل األول 2013، مع ــن ال ــيمبوزيوم اليم س

ــد 2008- 2010. ــاىل بانكــوك للرســم تايان ــازل ســويرسا 2011، ترين ب

 

أسـامء العـمـاوى
ــز  ــا باملرك ــا خاًص ــت معرًض ــكيلين، أقام ــن التش ــة الفنان ــو بنقاب عضـ

الثالثــة  الجائــزة  عــى  وحصلــت  هليوبليــس،  الفرنــى،  الثقــاىف 

بصالــون الفيــوم، الجائــزة الثامنــة مبعــرض الفــن والحضــارة، وشــاركت 

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

اإلســامية بالشــارقه، مســابقة اإلمــارات للتصويــر الفوتوغــراىف الــدورة 

الرابعــة والخامســة باإلمــارات، مســابقة التصويــر التابعــة لألمــم 

املتحــدة، معــرض )القــط الفرعــوىن( بلجيــكا، الصالــون الــدوىل الثامــن 

للصــورة الفوتوغرافيــة -تونــس، صالــون الشــباب دورات )26،21،19(، 

املعــرض العــام دورات )40،35،34، 42،41(، معــرض أجنــدة  2018، 

ــدوىل الســابع ملركــز  ــون أبيــض وأســود 2020، املعــرض ال 2022،  صال

باملعــارض  بالزمالــك، شــاركت  اإليطــايل  باملركــز  الــراث والفنــون 

واملســابقات املحليــة والدوليــة مــن 1999 : 2022، لهــا مقتنيــات 

ــا.  ــرص وخارجه ــراد مب ــض األف ــة وبع ــة ومحلي ــات دولي ــدى مؤسس ل

أسـمـاء عـادل 
ــة  ــة الربي ــم بكلي ــم التصمي ــي بقس ــدرس جامع ــرة ، م ــد القاه موالي

ــو  ــكيلية، عض ــون التش ــة الفن ــو بنقاب ــوان، عض ــة حل ــة- جامع الفني

بجاعــة الكتــاب والفنانــن - أتيليــه القاهــرة، أقامــت معــارض خاصــة 

ــك  ــة الشــهيد أحمــد بســيوين - الزمال ــة« بقاع ــرددات وقتي ــا:  »ت منه

ــات«   ــل 2019 ، »لوني ــه القاهــرة أبري ــكان »بأتيلي ــة اإلم 2022، نظامي

بأتيليــه القاهــره 2006، املشــاركة يف مجموعــة مــن املعــارض الجاعية. 

آالء مـنصور 
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مواليــد 1997، خريجــة كليــة فنــون جميلة -قســم تصوير زيــت 2021، 

شــاركت فيمعــارض عــدة منهــا: معــرض فنــون جميلــة 2018، صالــون 

ــاك ف  ــا وهن ــادًرا مــا نكــون هن الشــباب 29، 31، معــرض جاعــى) ن

ــة، معــرض  ــا ســنة ىف اســتوديو خان ــاج ورشــة مدته ــه( نت الوقــت ذات

ــون . ــرة للفن ــز الجزي ــة مبرك ــدورة الثالث ــنى ال ــاروق حس ــة ف مؤسس

أمـيـرة طــارق 
بكالوريــوس فنــون جميلــة - قســم الجرافيــك -جامعــة حلــوان 2021، 

شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا: محبي األوبــرا – من 

القلــب – املســحورة – يف ضيافة إمبان شــارك مــرشوع تخرجي »كتاب« 

يف مســابقة اوكــة لرســوم كتب األطفــال بالعراق، والرســم مبجلــة العريب 

ــا تعمــل رســامة حــرة لرســم كتــب األطفــال واليافعــة.  الصغــر، وحاليً

أمـيـرة عــادل
بكالوريـــوس فنـــون جميلــة - قســـم تصويـــر زيتــي -جامعــة حلــوان 

2003، شـــاركت يف املعــارض الجاعيـــة املحليــة والدوليــة منهـــا: 

بينـــاىل بورســـعيد الثامـــن مبتحـــف النـــرص للفـــن الحديـــث مكتبـــة 

مبـــارك العامـــة ببورســـعيد 2009، معـــرض دفعـــة  2003 بجالـــري 

أزاد بالزمالـــك 2020، املعـــرض العـــام للفنـــون التشـــكيلية )41 ،43 (، 

ملتقـــى النوبـــة الثالـــث للتصويـــر بقاعـــة آدم حنـــن مبركـــز الهناجـر 

للفنـــون بـــدار األوبـــرا 2021، معـــرض الفــن للجميـــع بقاعــة ســـامة 

للفنــون باملهندســـن 2022، معــرض ممكــن بجالــري نــوت بالزمالــك.

أمـيـرة عـيل 
فنانــة تشــكيلية، ومصممــة جرافيك، تخرجــت يف كلية التجــارة -جامعة 

القاهــرة، ودرســت يف كليــة الفنــون الجميلــة -جامعــة حلــوان- قســم 

التصويــر الزيتــي، شــاركت يف معــرض تــرايث للفنــون التشــكيلية الــدورة 

ــة. ــدورة الخامس ــرة ال ــال صغ ــود أع ــض أس ــون أبي ــة، وصال الرابع

أميـرة مـناح 
تخرجــت يف كليــة الفنــون الجميلــة- قســم تصويــر، لهــا عــدة معــارض 

ــارج  ــة داخــل وخ ــارض الجاعي ــن املع ــد م ــاركت بالعدي خاصــة، وش

ــات  ــا مقتني ــباب 1999، له ــون الش ــزة صال ــى جائ ــت ع ــرص، حصل م

ــدي متحــف الفــن الحديــث، قاعــة املؤمتــرات بــرشم الشــيخ. ل
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  أمـني نـورالـدين
مواليــد 1977، درس التصميــم الجرافيــي يف كليــة الفنــون الجميلــة - 

ــم والتســويق وإدارة العامــة  ــوان 1999، عمــل يف التصمي جامعــة حل

ــة  ــدأ مســرته الفني ــر املشــاريع الصغــرة بالخــارج، ب ــة وتطوي التجاري

مــن خــال دراســته األكادمييــة، تأثــر بشــكل مبــارش بالقصــص الشــعبي 

ــن  ــه م ــا تحمل ــه مل ــيًا يف أعال ــعبية دوًرا رئيس ــوز الش ــت الرم ولعب

ــة  ــه الفني ــت أعال ــوع، فكان ــي والتن ــراء الكم ــر وال ــة التعب انطاق

ــيد  ــال تجس ــن خ ــعبي م ــز الش ــاين الرم ــن دالالت ومع ــتلهمة م مس

مفهــوم املــوروث الشــعبي بشــكل مســتحدث مــع الحفــاظ عــى 

هويتــه، وأضــاف مــن خــال أعالــه ارتبــاط شــكيل وضمنــي بــن الرمــز 

الشــعبي والســلوك اإلنســاين ومــا يحملــه مــن ارتبــاط وتأثــر مبدلــول 

الرمــز الشــعبي وســحره الخــاص.

إنـجـي مـحـمد
ــة  ــون الجميل ــوس فن ــرة 1987،بكالوري ــد القاه ــة، موالي ــة برصي فنان

قســم الجرافيــك 2008، دكتــوراه الفلســفة قســم الجرافيــك 2022، 

ــون  ــا: صال ــة منه ــة والدولي ــارض املحلي ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ش

الشــباب دورات )18، 19، 21، 24(، معــرض أبيــض وأســود مبركــز 

أتيليــه  صالــون   ،)2018  ،2017  ،2016( أعــوام  بالزمالــك  الجزيــرة 

اإلســكندرية الــدويل )2009، 2010(، املعــرض الــدويل للطباعــة الرقميــة 

بأتيليــه اإلســكندرية 2011، ، الســمبوزيوم الــدويل بأهــدن لبنــان 

2019، قــراءات برصيــة ىف شــعر »صــاح جاهــن، فــؤاد حــداد« قاعــة 

ــت  ــة«، أقام ــن االفراضي ــاحة الف ــرض »مس ــون« 2019، مع »ىض للفن

العديــد مــن املعــارض الخاصــة منهــا: العطــر 2012 معــرض »تجريــة 

عمليــة لرســالة الدكتــوراه )1 ،2( 2022«. 

آيـة إسـامعـيل 
مــدرس مســاعد بقســم الزخرفــة - كليــة الفنــون التطبيقيــة – جامعــة 

دميــاط، عضــو نقابــة مصممــي الفنــون التطبيقيــة، شــاركت مبعــرض 

املؤمتــر الــدويل الســادس للفنــون التطبيقيــة بعنــوان الفنــون التطبيقية 

ــت  ــارس 2019، قام ــن 19- 21 م ــرة م ــول يف الف ــع واملأم ــن الواق ب

 ،2019 !ANIM ــوان ــة بعن ــون التفاعلي ــخيص للفن ــرض ش ــل مع بعم

ــادي  ــة ن ــة« برعاي ــة اآلمن ــرأة يف املدين ــون امل ــرض »فن ــاركت مبع ش
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أعضــاء هيئــة التدريــس بالتعــاون مــع فــرع املجلــس القومــي للمــرأة 

بدميــاط 2021، ملتقــى فنــاين الدلتــا الثــاين 2022، حصلــت عــى جائزة 

لجنــة التحكيــم صالــون الدلتــا الرابــع للشــباب رؤى مســتقبلية 2022، 

ورش عمــل لتنميــة قــدرات الطلبــة املوهوبــن باالشــراك مــع مديريــة 

ــم الــذيك(2021 .  ــاط )إدارة املوهوبــن والتعلي ــم بدمي ــة والتعلي الربي

إيـمـان طـارق 
معيــدة بكليــة الفنــون التطبيقيــة  جامعــة دميــاط، شــاركت يف 

معــارض فنيــة تابعــة للكليــة مثــل معــرض )أبيــض X  أســود (و)حــوار 

الصمــت(، معــرض املؤمتــر الطــايب العلمــي يف نســختيه األوىل والثانيــة، 

ــة  ــوم 2019، حاصل ــات الجامعــات بالفي ــى ألســبوع  فتي املعــرض الفن

عــى املركــز الثــاين يف معــرض املؤمتــر الطــايب العلمــي املقــام يف 

ــاط 2019، )معــرض شــباب التشــكيلين 3( 2021 ضمــن  جامعــة دمي

فاعليــات الجمعيــة املرصيــة لشــباب التشــكيلين، معــرض )إبداعتهــن( 

ىف املجلــس األعــى للثقافــة 2021، املعــرض املصاحــب للمؤمتــر الــدوىل 

ــاط 2022.  ــة جامعــة دمي ــون التطبيقي ــة الفن لكلي

آيـة مـحـمـد
مواليــد 1995، بكالوريــوس فنــون جميلةـ قســم تصوير 2019، شــاركت 

يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة منهــا: صالــون الشــباب 2022، معــرض 

أجنــدة 2022، معــرض أول مــرة مكتبــة اإلســكندرية 2022، معــرض يض 

مــا بعــد الكورونــا 2020، مهرجــان يض للشــباب العــريب 2022،  معــرض 

أبيــض وأســود أعــال صغــرة مركــز الجزيــرة للفنــون 2020، معــرض 

إبداعتهــن وحصلــت عــى منحــة تفــرغ مــن وزارة الثقافــة 2021.

آيـة عـبد الغني
ــة  ــة القاهــرة 2014، دبلوم ــوس تجــارة- جامع ــد 1992، بكالوري موالي

الدراســات الحــرة بكليــة فنــون جميلــة- جامعــة حلــوان 2014- 2015، 

عضــو يف جاعــة اللقطــة الواحــدة .شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 

منهــا: صالــون الســاقية لألعــال الصغــرة 2016، بينــايل أوســراكا 

الخامســة 2020،  الــدورة  أبيــض وأســود  للشــباب 2019، صالــون 

ــع . ــريب الراب ــباب الع ــان يض للش ــباب )31(، مهرج ــون الش صال
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بدميــاط 2021، ملتقــى فنــاين الدلتــا الثــاين 2022، حصلــت عــى جائزة 

لجنــة التحكيــم صالــون الدلتــا الرابــع للشــباب رؤى مســتقبلية 2022، 

ورش عمــل لتنميــة قــدرات الطلبــة املوهوبــن باالشــراك مــع مديريــة 

ــم الــذيك(2021 .  ــاط )إدارة املوهوبــن والتعلي ــم بدمي ــة والتعلي الربي
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يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة منهــا: صالــون الشــباب 2022، معــرض 

أجنــدة 2022، معــرض أول مــرة مكتبــة اإلســكندرية 2022، معــرض يض 
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 بـتـول مـحـمد 
مواليــد 1999، طالبــة بالفرقــة الرابعــة بكليــة الربيــة الفنيــة -جامعــة 

حلــوان ، طالبــة يف الدفعــة الثالثــة مبدرســة جيزويــت القاهــرة للرســوم 

املتحركــة، عضــو بجاعــة اللقطــة الواحــدة، شــاركت ىف العديــد مــن 

املعــارض منهــا: )مــن القلــب( تبــع اللقطــة الواحــدة ، )ىف حــب األوبــرا 

(،  )الفــن و الحيــاة ( بــدار األوبــرا املرصيــة، )رحلــة هويــة( ىف صالــون 

ــة مــع مجموعــة  ــة تطوعي ــة، املشــاركات امليداني ــدورة الثالث ــا ال الدلت

أرســم بهجــة. 

بهاء خاطر
ــنان  ــب األس ــة ط ــرج يف كلي ــرصي ، تخ ــايئ م ــان تلق ــد1993، فن موالي

ــا يف مجلــة صبــاح الخــر، شــارك يف العديــد  ــا صحفيً 2016، عمــل فنانً

ــون  ــاين مــرص 2016،  صال ــون فن ــا: صال ــة منه ــارض الجاعي ــن املع م

الشــباب )31(2020، حصــل عــى جائــزة الشــارقة الثقافيــة 2014 

ــاين مــرص2016.  ــون فن ــزة صال ،2016، جائ

جـنـة عـبد الكـريم 
مواليــد القاهــرة 1999 ، طالبــة بكليــة الفنــون الجميلة جامعــة حلوان، 

قســم التصويــر الجــداري، شــاركت يف معــرض ومســابقة الطائــع )61(، 

ــة  ــزة الثالث ــازت بالجائ ــة،  ف ــون الجميل ــة الفن ــي بكلي ــرض جاع مع

)متخصــص ( مبســابقة جامعــة حلــوان.

جـوزيف الـدويرى      
     

مواليــد القاهــرة 1977، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2000، شــارك ىف مــا 

يقــرب مــن 45 معرًضــا جاعيًــا، وأقــام 8 معــارض فرديــة، أخرهــا 2021 

) معــرض كايــرو( بجالــرى »اكســيس« بوســط البلــد، وجالرهــات 

الدولــة مثــل مركــز الجزيــرة للفنــون 2016، وحصــل عــى العديــد مــن 

ــاىل  ــة كبين ــر، كــا شــارك ىف بيناليــات عاملي الجوائــز وشــهادات التقدي

ــد،  ــا، الهن ــارض بإيطالي ــة ىف مع ــاركات دولي ــه مش ــن 2017، ولدي بك

ــث،  ــن الحدي ــف الف ــات مبتح ــه مقتني ــا، ل ــن وغره ــن، األرجنت الفلب

ــدا،  ــة : كن ــدول األوروبي ــت، ال ــعودية، دىب، الكوي ــج كالس ودول الخلي

ــا، املجــر، الســويد لنــدن، أمريــكا، إيطالي
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حـسـن طـه 
ــارك  ــا، ش ــة طنط ــة – جامع ــة النوعي ــة الربي ــم – كلي ــتاذ التصمي  أس

يف صالــون األعــال الفنيــة الصغــرة الرابــع، الخامــس، الســابع أعــوام 

)2000، 2002، 2004(، بينــايل بــور ســعيد القومــي الســادس والســابع 

والثامــن للفنــون التشــكيلية أعــوام )2003- 2005 -2009(، بينــايل 

القاهــرة الــدويل الخامــس والســادس للخــزف- القاهــرة)2000- 2002(، 

جائــزة التميــز مبلتقــى القاهــرة الــدويل الثالــث والســابع للخــط العــريب 

ــون )2017- 2022(. – قــرص الفن

حـسني أبـو بكر  
ــد  ــن التشــكيلين، شــارك يف العدي ــة الفنان ــد 1973، عضــو بنقاب موالي

مــن املعــارض الجاعيــة منهــا: صالــون الشــباب، املعــرض العــام، ولــه 

ــه القاهــرة  ــن 2005، أتيلي ــة الصحفي ــة نقاب ــة بقاع )4( معــارض فردي

ــك 2022.  ــري دميــي بالزمال ــة 2020 ، جال ــري الكحيل 2018، جال

 حـمدي عبد الله
عميــد كليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان 1997: 2000، املستشــار 

الثقــايف ومديــر املركــز الثقــايف املــرصي ســفارة جمهوريــة مــرص العربية 

ــة 1999:  ــة الفني ــس رابطــة خريجــي الربي بصنعــاء 2000: 2004، رئي

ــلوفاكيا 1994،  ــافا س ــري براتس ــن الفط ــايل الف ــر ترين 2000، قوميس

شــارك بالعديــد مــن املعــارض منهــا : الجنــاح املــرصي بينــايل القاهــرة 

الســابع 1998، صالــون القطــع الصغــرة 2000، معــرض الفــن املــرصي 

املعــارص بالجزائــر 2006، أســتاذ زائــر مبدرســة الفنــون الجميلــة 

ليســر بوليتكنيــك بإنجلــرا 1991- 1992، جائــزة لجنــة التحكيــم 

بينــايل القاهــرة الــدويل الســادس 1996، جائــزة لجنــة التحكيــم بينــايل 

اإلســكندرية الــدويل 1997، الجائــزة التقديريــة يف الفنــون جامعــة 

حلــوان 2013، جائــزة أحســن كتــاب يف الفــن التشــكييل معــرض 

ــاب 2014.  ــدويل للكت ــرة ال القاه

حـنـان يـونس
بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة قســم جرافيــك- شــعبة تصميــات 

مجــال  الســيناىئ، عملــت ىف  الديكــور  مجــال  2003، عملــت ىف 

التدريــس ملــدة ســنة، أقامــت معــرض بعنــوان )إبــداع( بقاعــة قرطبــة 
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2004 ، معــارض بأتيليــه القاهــرة 2001 - 2002 - 2003، معــرض كليــة 

ــباب  ــون الش ــوان 2002- 2003 ، صال ــة حل ــة -جامع ــون الجميل الفن

الرابــع عــرش 2002 ، صالــون األعــال الفنيــة الصغــرة الســادس 2003، 

معــرض كليــة الفنــون الجميلــة 2003، صالــون الشــباب الخامــس عــرش 

ــابع  ــباب الس ــون الش ــكندرية 2003 - 2004، صال ــرض اإلس 2003، مع

عــرش 2005.

خـالـد خـالـد 
ــعيد،  ــة 1998- بورس ــة النوعي ــة الربي ــة - كلي ــة فني ــوس تربي بكالوري

ــز  ــة - مرك ــة، الخامس ــدورة الرابع ــود ال ــض وأس ــون أبي ــارك يف صال ش

الجزيــرة للفنــون 2017- 2020، أقــام معرًضــا خاًصــا )قــارب أخر( رســم 

ــازال  ــرض خاص)م ــار 2018، مع ــود مخت ــة نهضــة مــرص - محم - قاع

ينظــر( رســم - قاعــة تحيــة حليــم - أتيليــه القاهــرة 2010.

خـلود يـرسى
مواليــد 1991، بكالوريــوس  فنــون جميلــة - جامعــة املنيــا 2013، 

ــهور،   ــدة 6 ش ــويس مل ــرس الس ــان بج ــة وإع ــة دعاي ــب ىف رشك تدري

 ) free color( مصمــم جرافيــك ىف رشكــة دعايــة وإعــان وطباعــة

بقبــاء ملــدة ســنتن، designer ىف دار نــرش بدولــة الســعودية مقرهــا 

القاهــرة، designer ىف وزارة الشــباب والرياضــة ، املهــارات: جرافيــك 

ــة. ــس- أشــغال فني ــن ماب ــر- رســم- ديزاي ديزاي

دعاء إبراهيم
ــة،  مــدرس مســاعد بجامعــةMSA، تخرجــت  ــة تشــكيلية مرصي فنان

ــارض  ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــة 2011، ش ــون الجميل ــة الفن يف كلي

الجاعيــة منهــا: معــرض مســابقة )ابداعاتهــن( باملجلــس األعــى 

للثقافــة بــدار األوبــرا املرصيــة 2021، املعــرض العــام بدورتــه 41 

بقــرص الفنــون 2020، صالــون الشــباب بقــرص الفنــون 2019، معــرض 

)مدينــة البينــج بونــج( مبعهــد جوتــة بالقاهــرة 2019، معــرض الطائــع 

بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة )2016- 2012-2013-2014-2015-

2009(، صالــون الجنــوب باألقــرص 2014، مهرجــان اســركا الــدويل 

ــرض  ــر مبع ــزة الحف ــى جائ ــت ع ــيخ 2014، حصل ــرشم الش ــون ب للفن

ــون 2015. ــة آراك للفن ــزة مؤسس ــع 2012، وجائ الطائ
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ديـنا السـيد
مواليــد الجيــزة 1981، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة - جامعــة حلــوان 

ــة  ــة: معــارض الكلي ــد مــن املعــارض الجاعي 2003. شــاركت يف العدي

2002 ،2003،  صالــون الشــباب 2005، صالــون األعــال الصغــرة 

2004 ،2005، صالــون أبيــض وأســود 2005، وقدمــت معرًضــا شــخصيًا 

بجالــري جرانــت 2008 بعنــوان »بدايــة ونهايــة«، كــا عرضــت 

ــد أيــزل« 2019.  أعالهــا يف جالــري »كامــرا أن

ديـنـا صـربي
ــم  ــال - قس ــارة وإدارة األع ــة التج ــت يف كلي ــة، تخرج ــة مرصي فنان

اللغــة اإلنجليزيــة، تهــوي الفــن منــذ الصغــر حيــث عــززت موهبتهــا 

ــة- قســم  ــون الجميل ــة الفن بااللتحــاق بقســم الدراســات الحــرة بكلي

التصويــر، وحصلــت عــى العديــد مــن الــدورات الفنيــة والــورش 

التعليميــة، شــاركت يف عــدة معــارض فنيــة خــال دراســاتها الجامعيــة، 

كــا شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة ومنهــا: معــرض 

ــة،  ــينا األفريقي ــرص للس ــان األق ــش مهرج ــى هام ــة ع ــوه وأقنع وج

ــة 2022. ــون بالغردق ــدويل للفن ــرص ال ــال م كرنف

رامـز إسـكندر 
ــم  ــة -قس ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي ــوهاج 1982، بكالوري ــد س موالي

ــوادي  ــوب ال ــة جن ــة 2004، جامع ــون التعبري ــور شــعبة الفن الديك

ــف رشف  ــارك كضي ــكيلين، ش ــن التش ــة الفنان ــو بنقاب ــرص، عض باألق

مبلتقــى رؤيــة فنــان – جالــري ملســات 2021، معــرض روح الفــن 

العــارش – قــرص األنفــويش باإلســكندرية 2022، معــرض صنــاع الســعادة 

– جالــري نــوت  2022، املعــرض االلكــروين ملتقــى الــرشق والغــرب – 

ــار 2022.  ــود مخت ــدان – دورة محم مي

رانـا سـمري
ــاركت  ــت 2018، ش ــة، وتخرج ــون الجميل ــت الفن ــد 1995، درس موالي

يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة يف مــرص، وأملانيــا، معــرض شــبابيك 

البنــات الثالــث مــع جالــري اوبنتــو، صالــون الشــباب ) 28 ،30(، 

معــرض »ليلــة مــع القــوارض«، »أزرق« مــع جالــري أركايــد، معــرض 

ديجيبــت،  أرت  مــع  األزرق«  النهــر  فــرس  »حيويــة«، و»مــرشوع 

ديـنـا مـحـمد
مواليــد القاهــرة ۱۹۹۲، بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة 

ــن  ــر م ــاركت ىف الكث ــا، ش ــت بفرنس ــا درس ــا إنه ــوان ٢٠١٤، ك حل

ــة، والعديــد مــن املعــارض يف فرنســا ۲۰۱۹  ــة والدولي املعــارض املحلي

، ۲۰۱۸ ،  ۲۰۱۷، الصالــون األول والثــاين لجالــرى األهــرام ۲۰۲۲، 

ــادس  ــابع ۲۰۲۱ ، والس ــدوىل الس ــرض ال ــی ۲۰۲۰، املع ــرض ض يف مع

ــت  ــون بي ــث ۲۰۱۹، يف صال ــع، والثال ــس ٢٠٢٠، والراب ۲۰۲۱، والخام

الفــن، وصالــون أســود أبيــض الخامــس ۲۰۲۰، والرابــع ۲۰۱۷، صالــون 

ــاوى  ــاقية الص ــر يف س ــر البح ــرض نه ــر ۲۰۱۷، مع ــوب يف األق الجن

ــزة األوىل  ــى الجائ ــت ع ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۵، ۲۰۱۱، وحصل

ــم  ــاركت يف رس ــر ٢٠١٧، ش ــر البح ــرض نه ــر يف مع ــال التصوي ىف مج

جرافيتــي يف املركــز الثقــاىف شــبابيك ۲۰۱۳، معــرض كليــة الفنــون 

ــك ٢٠١٠. ــة - الزمال الجميل

رامـز إسـكندر 
ــم  ــة -قس ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي ــوهاج ١98٢، بكالوري ــد س موالي
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وشــاركت يف النســخة الثانيــة مــن أرت فايــر مــرص الــدويل، كــا 

شــاركت يف »Informal City Park« مــرشوع مشــرك بــن فنانــن 

ــا، وعرضــه الثــاين  مرصيــن وأملــان ومعرضــه يف مدينــة اليبزيــج بأملاني

ــون.  ــة كول يف مدين

رانـيا أحـمد 
ــة  ــة الربي ــم املســاعد بكلي ــد اإلســكندرية 1978، أســتاذ التصمي موالي

ــة  ــة الفني ــة الربي ــفة- كلي ــوراه الفلس ــوان، دكت ــة أس ــة- جامع النوعي

جامعــة حلــوان 2012 - تخصــص تصميــات زخرفيــة، شــاركت يف 

ــارض  ــن املع ــد م ــت العدي ــة، وأقام ــارض الجاعي ــن املع ــد م العدي

ــة اإلســكندرية  ــة جامع ــة النوعي ــة الربي ــا: معــرض بكلي الخاصــة منه

ــارصة« بأتيليــه القاهــرة 2018،  ــي »رؤيــة مع ــاع األفريق 2017، القن

ــرص  ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــرا Adinkra«كلي ــوز »ادينك ــرض رم مع

2018، معــرض ديناميكــة امللمــس والخــط بقــرص ثقافــة أســوان 2019.   

رانيا سيف الدين 
مواليــد القاهــرة، فنانــة تشــكيلية، بكالوريــوس تجــارة، قامــت بدراســة 

التصويــر الزيتــي بكليــة الفنــون الجميلــة بالقســم الحــر 2017، عضــو 

ىف مجموعــة اللقطــة الواحــدة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: 

ــة، معــرض اللوتــس، معــرض ســفينة آدم، معــرض  ــال املآت معــرض خي

املســحورة، كــا شــاركت ىف معــارض تنظمهــا دار األوبــرا املرصيــة 

)معــرض بدايــة( باملشــاركة مــع فنانــن أخريــن، مســابقة تراثنــا التــى 

نظمهــا الجهــاز القومــى للتنظيــم الحضــارى ضمــن معــرض »تراثنــا«.

رحـاب مـحـمد 
ــاركت ىف  ــوري، ش ــة الغ ــو جمعي ــب آيل، عض ــوم حاس ــوس عل بكالوري

ــة  ــرأة ملناهض ــوقي، امل ــد ش ــف أحم ــون( متح ــا: )ن الك ــارض منه مع

ــان،  ــارون امب ــا بقــرص الب ــف ضــد املــرأة، معــرض هــى ىف عيونه العن

البــارون.. بــن الواقــع واألســاطر قــرص البــارون امبــان، مل مينعنــا الحظر 

ــدى العــرىب التشــكيى،  ــة ، الفــن والحضــارة املنت ــرا املرصي ــدار األوب ب

ــون التشــكيلية. معــرض القاهــرة للفن

رحـاب يـاسـر
ــة  ــون جميل ــوس فن ــة ســكندرية، بكالوري ــة مرصي ــد ۱۹۹۹، فنان موالي

ــوادي  ــوب ال ــة جن ــة ٢٠٠٤، جامع ــون التعبري ــور شــعبة الفن الديك

ــف رشف  ــارك كضي ــكيليني، ش ــني التش ــة الفنان ــو بنقاب ــر، عض باألق

مبلتقــى رؤيــة فنــان – جالــري ملســات ٢٠٢١، معــرض روح الفــن 

العــارش – قــر األنفــويش باإلســكندرية ٢٠٢٢، معــرض صنــاع الســعادة 

– جالــري نــوت  ٢٠٢٢، املعــرض االلكــروين ملتقــى الــرق والغــرب – 

ــار ٢٠٢٢.  ــود مخت ــدان – دورة محم مي

رانـا سـمري
ــاركت  ــت ٢٠١8، ش ــة، وتخرج ــون الجميل ــت الفن ــد ١995، درس موالي

يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة يف مــر، وأملانيــا، معــرض شــبابيك 

البنــات الثالــث مــع جالــري اوبنتــو، صالــون الشــباب ) ٢8 ،3٠(، 

معــرض »ليلــة مــع القــوارض«، »أزرق« مــع جالــري أركايــد، معــرض 

ديجيبــت،  أرت  مــع  األزرق«  النهــر  فــرس  »حيويــة«، و»مــروع 

وشــاركت يف النســخة الثانيــة مــن أرت فايــر مــر الــدويل، كــا 

شــاركت يف »Informal City Park« مــروع مشــرك بــني فنانــني 

ــا، وعرضــه الثــاين  مريــني وأملــان ومعرضــه يف مدينــة اليبزيــج بأملاني

ــون.  ــة كول يف مدين
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بواكــر عمرهــا.

رحـمـة كـرم 
مواليــد 1998، بكالوريــوس تربيــة فنيــة بالزمالــك، لهــا عــدة مشــاركات 

بقاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين، شــاركت يف صالــون الشــباب يف دورتــه 

)30، 31، 32( وصالــون أبيــض وأســود يف دورتــه الرابعــة، وبعــض 

ــة. املشــاركات يف ورش عمــل جاعي

رشـا حـسني 
ــك  ــرة جرافي ــات ح ــت دراس ــمس، درس ــن ش ــارة ع ــوس تج بكالوري

وتصويــر ىف فنــون جميلــة حلــوان، عضــو ىف جاعــة اللقطــة الواحــدة، 

شــاركت ىف معــرض )خطــوة( فنــون جميلــة حلــوان، شــاركت ىف 

معــارض عــدة منهــا: )بدايــة( قاعــة صــاح طاهــر دار األوبــرا املرصيــة، 

)حــب األوبــرا( ، )حيــاة( بجامعــة عــن شــمس، )مــن القلــب( اللقطــة 

الواحــدة،  وأقامــت معرًضــا شــخصيًا )تونــات( متحــف محمــود مختــار 

الثقــايف                                                                                                                    

رشـا جـوهر 
ــوراه  ــدر، الدكت ــة ب ــة - جامع ــون التطبيقي ــة الفن ــور بكلي ــدرس دكت م

ــارض  ــن املع ــدد م ــاركت يف ع ــة 2022، ش ــون الجميل ــفة الفن ىف فلس

ــة،  ــا الفني ــر تجربته ــى تســاهم يف تطوي ــة الت ــة العام واألنشــطة الفني

ــة للتفــرغ  مراســم ســيوة لإلبــداع الفنــى 2016، وجائــزة منحــة الدول

ــزة  ــى جائ ــت ع ــوام) 2016 ، 2017 ، 2018 ،2019(، حصل ــي أع الفن

مركــز اإلبــداع الفنــى باإلســكندرية 2018، جائــزة بينــاىل أوســراكا 

الــدوىل الثــاىن للشــباب 2019 ، املنتــدى األفريقــى الــدوىل األول 2020، 

معــرض »احتفاليــة بيكاســو« مدينــة ماالجــا – أســبانيا 2020، صالــون 

أبيــض وأســود الخامس»أعــال صغــره«2020، معــرض أعضــاء هيئــة 

التدريــس بكليــة  الفنــون التطبيقيــة - بجامعــة بــدر 2021 ،2022،لهــا 

مقتنيــات لــدى متحــف الفــن الحديــث بــدار األوبــرا املرصيــة، ووزارة 

ــراد. ــة، وبعــض الجالريهــات واألف الثقاف
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وشــاركت يف النســخة الثانيــة مــن أرت فايــر مــرص الــدويل، كــا 

شــاركت يف »Informal City Park« مــرشوع مشــرك بــن فنانــن 

ــا، وعرضــه الثــاين  مرصيــن وأملــان ومعرضــه يف مدينــة اليبزيــج بأملاني

ــون.  ــة كول يف مدين

رانـيا أحـمد 
ــة  ــة الربي ــم املســاعد بكلي ــد اإلســكندرية 1978، أســتاذ التصمي موالي

ــة  ــة الفني ــة الربي ــفة- كلي ــوراه الفلس ــوان، دكت ــة أس ــة- جامع النوعي

جامعــة حلــوان 2012 - تخصــص تصميــات زخرفيــة، شــاركت يف 

ــارض  ــن املع ــد م ــت العدي ــة، وأقام ــارض الجاعي ــن املع ــد م العدي

ــة اإلســكندرية  ــة جامع ــة النوعي ــة الربي ــا: معــرض بكلي الخاصــة منه

ــارصة« بأتيليــه القاهــرة 2018،  ــي »رؤيــة مع ــاع األفريق 2017، القن

ــرص  ــة باألق ــون الجميل ــة الفن ــرا Adinkra«كلي ــوز »ادينك ــرض رم مع

2018، معــرض ديناميكــة امللمــس والخــط بقــرص ثقافــة أســوان 2019.   

رانيا سيف الدين 
مواليــد القاهــرة، فنانــة تشــكيلية، بكالوريــوس تجــارة، قامــت بدراســة 

التصويــر الزيتــي بكليــة الفنــون الجميلــة بالقســم الحــر 2017، عضــو 

ىف مجموعــة اللقطــة الواحــدة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: 

ــة، معــرض اللوتــس، معــرض ســفينة آدم، معــرض  ــال املآت معــرض خي

املســحورة، كــا شــاركت ىف معــارض تنظمهــا دار األوبــرا املرصيــة 

)معــرض بدايــة( باملشــاركة مــع فنانــن أخريــن، مســابقة تراثنــا التــى 

نظمهــا الجهــاز القومــى للتنظيــم الحضــارى ضمــن معــرض »تراثنــا«.

رحـاب مـحـمد 
ــاركت ىف  ــوري، ش ــة الغ ــو جمعي ــب آيل، عض ــوم حاس ــوس عل بكالوري

ــة  ــرأة ملناهض ــوقي، امل ــد ش ــف أحم ــون( متح ــا: )ن الك ــارض منه مع

ــان،  ــارون امب ــا بقــرص الب ــف ضــد املــرأة، معــرض هــى ىف عيونه العن

البــارون.. بــن الواقــع واألســاطر قــرص البــارون امبــان، مل مينعنــا الحظر 

ــدى العــرىب التشــكيى،  ــة ، الفــن والحضــارة املنت ــرا املرصي ــدار األوب ب

ــون التشــكيلية. معــرض القاهــرة للفن

رحـاب يـاسـر
ــة  ــون جميل ــوس فن ــة ســكندرية، بكالوري ــة مرصي ــد ۱۹۹۹، فنان موالي

91

ــر يف  ــر- جامعــة اإلســكندرية ۲۰۲۲، شــغفت بالرســم والتصوي - تصوي

بواكــر عمرهــا.

رحـمـة كـرم 
مواليــد 1998، بكالوريــوس تربيــة فنيــة بالزمالــك، لهــا عــدة مشــاركات 

بقاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين، شــاركت يف صالــون الشــباب يف دورتــه 

)30، 31، 32( وصالــون أبيــض وأســود يف دورتــه الرابعــة، وبعــض 

ــة. املشــاركات يف ورش عمــل جاعي

رشـا حـسني 
ــك  ــرة جرافي ــات ح ــت دراس ــمس، درس ــن ش ــارة ع ــوس تج بكالوري

وتصويــر ىف فنــون جميلــة حلــوان، عضــو ىف جاعــة اللقطــة الواحــدة، 

شــاركت ىف معــرض )خطــوة( فنــون جميلــة حلــوان، شــاركت ىف 

معــارض عــدة منهــا: )بدايــة( قاعــة صــاح طاهــر دار األوبــرا املرصيــة، 

)حــب األوبــرا( ، )حيــاة( بجامعــة عــن شــمس، )مــن القلــب( اللقطــة 

الواحــدة،  وأقامــت معرًضــا شــخصيًا )تونــات( متحــف محمــود مختــار 

الثقــايف                                                                                                                    

رشـا جـوهر 
ــوراه  ــدر، الدكت ــة ب ــة - جامع ــون التطبيقي ــة الفن ــور بكلي ــدرس دكت م

ــارض  ــن املع ــدد م ــاركت يف ع ــة 2022، ش ــون الجميل ــفة الفن ىف فلس

ــة،  ــا الفني ــر تجربته ــى تســاهم يف تطوي ــة الت ــة العام واألنشــطة الفني

ــة للتفــرغ  مراســم ســيوة لإلبــداع الفنــى 2016، وجائــزة منحــة الدول

ــزة  ــى جائ ــت ع ــوام) 2016 ، 2017 ، 2018 ،2019(، حصل ــي أع الفن

مركــز اإلبــداع الفنــى باإلســكندرية 2018، جائــزة بينــاىل أوســراكا 

الــدوىل الثــاىن للشــباب 2019 ، املنتــدى األفريقــى الــدوىل األول 2020، 

معــرض »احتفاليــة بيكاســو« مدينــة ماالجــا – أســبانيا 2020، صالــون 

أبيــض وأســود الخامس»أعــال صغــره«2020، معــرض أعضــاء هيئــة 

التدريــس بكليــة  الفنــون التطبيقيــة - بجامعــة بــدر 2021 ،2022،لهــا 

مقتنيــات لــدى متحــف الفــن الحديــث بــدار األوبــرا املرصيــة، ووزارة 

ــراد. ــة، وبعــض الجالريهــات واألف الثقاف
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رحـمـة كـرم 
مواليــد 1998، بكالوريــوس تربيــة فنيــة بالزمالــك، لهــا عــدة مشــاركات 

بقاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين، شــاركت يف صالــون الشــباب يف دورتــه 

)30، 31، 32( وصالــون أبيــض وأســود يف دورتــه الرابعــة، وبعــض 

ــة. املشــاركات يف ورش عمــل جاعي

رشـا حـسني 
ــك  ــرة جرافي ــات ح ــت دراس ــمس، درس ــن ش ــارة ع ــوس تج بكالوري

وتصويــر ىف فنــون جميلــة حلــوان، عضــو ىف جاعــة اللقطــة الواحــدة، 

شــاركت ىف معــرض )خطــوة( فنــون جميلــة حلــوان، شــاركت ىف 

معــارض عــدة منهــا: )بدايــة( قاعــة صــاح طاهــر دار األوبــرا املرصيــة، 

)حــب األوبــرا( ، )حيــاة( بجامعــة عــن شــمس، )مــن القلــب( اللقطــة 

الواحــدة،  وأقامــت معرًضــا شــخصيًا )تونــات( متحــف محمــود مختــار 
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رشـا جـوهر 
ــوراه  ــدر، الدكت ــة ب ــة - جامع ــون التطبيقي ــة الفن ــور بكلي ــدرس دكت م

ــارض  ــن املع ــدد م ــاركت يف ع ــة 2022، ش ــون الجميل ــفة الفن ىف فلس

ــة،  ــا الفني ــر تجربته ــى تســاهم يف تطوي ــة الت ــة العام واألنشــطة الفني

ــة للتفــرغ  مراســم ســيوة لإلبــداع الفنــى 2016، وجائــزة منحــة الدول

ــزة  ــى جائ ــت ع ــوام) 2016 ، 2017 ، 2018 ،2019(، حصل ــي أع الفن

مركــز اإلبــداع الفنــى باإلســكندرية 2018، جائــزة بينــاىل أوســراكا 

الــدوىل الثــاىن للشــباب 2019 ، املنتــدى األفريقــى الــدوىل األول 2020، 

معــرض »احتفاليــة بيكاســو« مدينــة ماالجــا – أســبانيا 2020، صالــون 

أبيــض وأســود الخامس»أعــال صغــره«2020، معــرض أعضــاء هيئــة 

التدريــس بكليــة  الفنــون التطبيقيــة - بجامعــة بــدر 2021 ،2022،لهــا 

مقتنيــات لــدى متحــف الفــن الحديــث بــدار األوبــرا املرصيــة، ووزارة 

ــراد. ــة، وبعــض الجالريهــات واألف الثقاف
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ــادرة  ــاركت يف مب ــة 2021، ش ــة الفني ــوس الربي ــد 199، بكالوري موالي

صنايعيــة مــرص الدفعــة الثالثــة، كــا شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 

داخــل وخــارج الكليــة أبرزهــم طائــع الــدورة )60(، وصالــون أبيــض 

وأســود الــدورة )5(. 

سـارا ذهني 
ــا  ــة املني ــي- جامع ــر زيت ــم تصوي ــة- قس ــون الجميل ــوس الفن بكالوري

2019 بتقديــر عــام جيــد جــًدا، تعمــل أعــال حــرة وتقــدم ورش رســم 

تعليميــة.

سـارة ربـيـع 
ــة  ــة الربي ــة كلي ــات الزخرفي ــم التصمي ــدرس بقس ــد 1985،  م موالي

الفنيــة جامعــة املنيــا، شــاركت يف عــدد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا:  

معــرض أبيــض وأســود بجالــري ملســات 2019، صالــون أبيــض وأســود 

ــرايث بالقلعــة2020،  ــون)2017 ،2021(، معــرض ت ــرة للفن ــز الجزي مبرك

صالــون الدلتــا2020، معــرض عيــون ورمــوز أخــرى بقاعــة البــاب ســليم 

2022، تصميــم وتأليــف كتــب فــن األورجامــي واألشــغال الفنيــة بــدار 

ينابيــع 20 ومعــرض القاهــرة الــدويل للكتــاب)2015 ،2017(، تصميــم 

رســوم قصــة الفرعــون الذهبــي بــإدارة التنميــة الثقافيــة وزارة اآلثــار 

2009، الجائــزة التشــجيعية مركــز الفنــون جامعــة حلــوان 2007، 

املشــاركة يف تنظيــم افتتــاح املتحــف الحــريب 2021. 

سـارة رشـوان  
فنانــة شــابة مقيمــة يف القاهــرة، تــدرس بكليــة الفنــون الجميلة -قســم 

ــة،  ــازات األكادميي ــل باإلنج ــجل حاف ــوان، ذات س ــة حل التصوير-جامع

تهتــم يف أعالهــا بالحالــة اإلنســانية بصفــة عامــة ويف الــرشق األوســط 

بصفــة خاصــة مــن خــال األعــال الفنيــة املرئيــة والتصويريــة، عضــو 

يف جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة »اللقطــة الوحــدة«، شــاركت 

ــة  ــرض الجمعي ــل مع ــة: مث ــة الجاعي ــارض الفني ــن املع ــد م يف العدي

املرصيــة للفنانــن التشــكيلين 2020، املســحور 2021، أســاطر- بقاعــة 

ــني«  ــاروق حس ــة ف ــز »مؤسس ــرض جوائ ــك 2022، مع ــي بالزمال دمي

2022، »اســتجابة برصيــة«، معــرض بــاج شــامبليون بجالــري اكســس 

2022، مهرجــان يض للشــباب العــريب نوفمــر 2022. 
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سـعـد السـيـد 
ــد مــن  ــوان، شــارك يف العدي ــة - جامعــة حل ــون جميل ــوس فن بكالوري

ــى  ــل ع ــكندرية، حص ــة األنفويش_اإلس ــرص ثقاف ــرض ق ــارض: مع املع

ــرض  ــز األول، مع ــى املرك ــه ع ــا وحصول ــون الدلت ــت، صال ــز الثال املرك

ــتاذة  ــة األس ــاعيلية برعاي ــة اإلس ــرص ثقاف ــورة، ق ــة املنص ــرص ثقاف ق

فينــوس، معــرض األقــرص للشــعر العــرىب، معــرض قــرص ثقافــة األقــرص 

احتفــااًل مبهرجــان الســينا األفريقيــة بعنــوان ملحمــة ســمراء وحصولــه 

ــة،  ــرا املرصي ــدار األوب ــون الشــباب )29( ب ــث، وصال ــز الثال عــى املرك

معــرض يف حــب األوبــرا املقــام بــدار األوبــرا املرصيــة احتفــااًل مبــرور31 

ــا، أبيــض وأســود لألعــال الصغــرة ...وأخــرى. عاًم

سـوزان عـادل                                     
مــدرس مســاعد بكليــة الربيــة النوعيــة -جامعــة الفيــوم، املشــاركات 

ــورة  ــة الث ــل« بقاع ــة ىف معرض»تواص ــال فني ــاركت بأع ــة : ش الفني

بالفــن التشــكيى مــن الفــره 9 : 16 أبريــل 2013 بكليــة الربيــة 

النوعيــة- جامعــة الفيــوم، املعــرض الفنــى الــذى أُقيــم ضمــن فاعليــات 

ــر  ــة ع ــارة املرصي ــة الحض ــوم – أيقون ــراث الفي ــى »ت ــر العلم املؤمت

العصــور« الــذى نظمتــه مركــز الدراســات القبطيــة مبكتبــة اإلســكندرية 

ىف الفــره مــن 29 : 31 مايــو 2014، حضــور  فعاليــات املؤمتــر العلمــى 

الثالــث » قضايــا الربيــة ....رؤيــة واقعيــة وطموحــات مســتقبلية« ىف 

الفــره 30- 31 مــارس 2016- بكليــة الربيــة النوعيــة جامعــة القاهــرة، 

ــار »إبداعــات  املشــاركة بأعــال فنيــة ىف قاعــة متحــف محمــود مخت

نوعيــة 2 « 2018-2019، املشــاركة مبلتقــى Outline الــدويل يف مجــال 

ــويش  ــة األنف ــرص ثقاف ــام بق ــة املق ــون البرصي ــكييل والفن ــن التش الف

ــو  ــن 20 : 22 يولي ــة م ــة مــرص العربي ــة اإلســكندرية – جمهوري مدين

2022

شـيمـاء جـوهر 
فنانــة تشــكيلية حاصلــة عــى بكالوريــوس الفنــون الجميلــة 2017، وىف 

مرحلــة إعــداد رســالة املاجســتر تخصــص تصويــر جــدارى،  شــاركت 

الفنانــة يف عــدد مــن املعــارض واألنشــطة الفنيــة العامــة التــى تســاهم 

يف تطويــر تجربتهــا الفنيــة، منــذ أن كانــت طالبــة حتــى اآلن 

عبد الرحمن محمود

سـارة عبدالله
بكالوريــوس فنــون جميلــة- جامعــة اإلســكندرية- قســم ديكــور 

-تخصــص عــارة داخليــة٢٠١٠، حاصلــة عــى دبلومــة الرميــم- 

تخصــص ترمــم اآلثــاث٢٠١١، ماجســتر فنــون جميلــة- جامعــة 

اإلســكندرية -تخصــص ترميــم آثــاث ٢٠١6، أخصــايئ ديكــور ثالــث يف 

وزارة الثقافــة )الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة( قــر ثقافــة األنفــويش.

سـارة هشـام 
تخرجــت يف كليــة الفنــون التطبيقيــة- جامعــة 6 أكتوبــر ٢٠١9 - قســم 

التصميــم الداخــي واآلثــات، درســت يف كليــة الفنــون الجميلة يف قســم 

الدراســات الحــرة - قســم التصويــر الزيتــي ٢٠١9، شــاركت يف معــرض 

الدراســات الحــرة ٢٠٢١، شــاركت يف معــرض تراثنــا ببعــض املنتجــات 

املرسومة يدويًـــا ٢٠٢١. 
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سلمى محمد
بكالوريــوس فنــون جميلة -قســم التصوير العــام- جامعة املنصــورة ٢٠٢١. 

سـامء مـحمد 
فنانــة تشــكيلية، مواليــد القاهــرة، بكالوريــوس فنــون جميلــة- قســم 

التصويــر- جامعــة حلــوان،  ماجســتر قســم التصويــر- شــعبة التصويــر 
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ىف القــرن العريــن، شــاركت ىف عــدة معــارض جاعيــة بكليــة الفنــون 

ــن  ــون، معــرض عري ــى الفن ــة محب ــع بجمعي ــا : الطالئ ــة منه الجميل

ــول  ــعد زغل ــز س ــون األول مبرك ــرىب، الصال ــان مغ ــرى خ ــوية بجال وش

الثقــاىف، معــرض أطيــاف بنقابــة الفنانــني التشــكيليني، معــرض لوحــة 

لــكل بيــت  بنقابــة الفنانــني التشــكيليني، مســابقة نهــر البحــر بســاقية 

الصــاوى، معــرض خــاص بكليــة  الفنــون الجميلــة تحــت عنوان»الحــارة 

املريــة«، شــاركت بالــورش التابعــة لصالــون الشــباب، لهــا مقتنيــات 

ــالد، شــاركت ىف عــدة ورش لألطفــال  ــراد داخــل وخــارج الب ــدى األف ل

والكبــار،  وقامــت بتدريــب الصــم وضعــاف الســمع  ىف ورش فنيــة. 
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شـادي أديـب 
مواليــد القاهــرة ١98٠، تخــرج يف كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان 

٢٠٠٢، ماجســتر ٢٠٠9 ، دكتــوراه ٢٠١6 تخصــص تصميــم، يعمــل 

كفنــان بــرى ومنســق عــروض ثقافيــة، كــا يعمــل كمــدرس تصميــم 

ــارض  ــن املع ــد م ــام العدي ــوان،  أق ــة جامعــة حل ــة الفني ــة الربي بكلي

ــة  ــة املحلي ــارض الجاعي ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــا ش ــة، ك الخاص

والدوليــة منــذ عــام ١999، وحصــل عــى العديــد مــن الجوائــز املحليــة 
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2022

شـيمـاء جـوهر 
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مرحلــة إعــداد رســالة املاجســتر تخصــص تصويــر جــدارى،  شــاركت 

الفنانــة يف عــدد مــن املعــارض واألنشــطة الفنيــة العامــة التــى تســاهم 

يف تطويــر تجربتهــا الفنيــة، منــذ أن كانــت طالبــة حتــى اآلن 

صفية يحيىعبد الرحمن محمود
ــامة  ــك، رس ــة- الزمال ــة فني ــة تربي ــوس كلي ــكيلية، بكالوري ــة تش فنان

ومصممــة وخزافــة ومصــورة، حاصلــة عــى املركــز األول مبســابقة )بينــا 

نرســم آثارنــا( باملركــز الثقــايف بــأرض الجولــف، املركــز الثــاين جمهوريــة 

ــر وزارة الشــباب والرياضــة، شــاركت  ــن الكاريكات ــرة لف مبســابقة فك

ــدويل  ــيخ ال ــايل رشم الش ــا: بين ــة منه ــات فني ــارض وفعالي ــدة مع يف ع

للتصويــر، معــرض الخريــف والشــتاء بســاقية الصــاوي، ملتقــى فكــريت 

ــون،  ــايل الخــزف األول قــر الفن ــني، بين مركــز الهناجــر قاعــة آدم حن

ــى  ــي بامللتق ــالث دورات، اإلرشاف الفن ــدار ث ــى م ــداع ع ــابقة إب مس

ــر  ــاين بق ــى الث ــة وامللتق ــور الثقاف ــة قص ــل بهيئ ــة الطف األول لثقاف

ــدار  ــى م ــز األول ع ــكندرية، املرك ــث باإلس ــاعيلية والثال ــة اإلس ثقاف

ــز األول  ــا ازاد، املرك ــز موالن ــد مبرك ــن الهن ــح م ــني مبســابقة مالم دورت

ــدار املعــارف. ــر التابعــة ل ــة مبســابقة العمــل األول كريكات جمهوري
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مواليــد اإلســكندرية 1994، فنــان تشــكييل مــرصي خريــج كليــة 

الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية قســم تصويــر عــام، فنان ورســام 

توضيحــي شــارك بأعالــه يف عــدة معــارض يف القاهــرة واإلســكندرية.

عمر عبداللطيف
 ،2018 األعــال  إدارة  بكالوريــوس  عــى  حاصــل   ،1994 مواليــد   

تتلمــذ عــى يــد الفنــان أبوبكــر النــواوي منــذ أن كان يف الصــف األول 

الثانــوي، عضــو  نقابــة الفنانــن التشــكيلين، عضــو جاعــة »اللقطــة 
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أفــراد داخــل وخــارج  مــرص، ولــدى  مؤسســات ثقافيــة مثــل متحــف 

الفــن املــرصي الحديــث، والهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، وبنــوك مثــل 

ــدويل، والبنــك األهــيل املــرصي . البنــك التجــاري ال

عمرو قنديل
مواليــد 1985، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا: املعرض 

العــام دورات مختلفــة ومعــارض فنيــة متنوعــة مــع جاعــة اللقطــة 

ــدورة الرابعــة والخامســة، حصــل  ــون أبيــض وأســود ال الواحــدة، صال

ــزة املركــز  ــون ،وجائ ــرايث للفن ــزة التشــجيعية يف مســابقة ت عــى الجائ

الثــاين لنفــس املســابقة الــدورة الخامســة، لــه العديــد مــن املقتنيــات 

الرســمية ولــدى أفــراد داخــل وخــارج مــرص. 

عـهـد عـىل 
ــوان  ــة حل ــة -جامع ــون التطبيقي ــة الفن ــة كلي ــم الزخرف ــدة بقس معي

۲۰۲۰، تهتــم بفــن املوزاييــك وتعــر عنــه بطــرق مختلفــة ســواء 
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ــة  ــات املختلف ــتخدام الخام ــل اس ــداري وتفض ــر الج ــال التصوي يف مج

ــدة.  ــارات جدي ــاب مه ــا واكتس ــرف عليه للتع

كرستن صبحي 

مواليد 1998، طالبة بالفرقة الرابعة كلية الفنون الجميلة باألقرص، 

شاركت يف منتدى األقرص الثقايف األول للسياحة واآلثار والفنون مبكتبة 

مرص العامة مبحافظة األقرص 2022، معرض بقاعة العرض بكلية الفنون 
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عامد عبد الوهاب
فنــان بــري ، بــدأ دراســتة للفــن بكليــة الفنــون الجميلة باإلســكندرية  
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التصويــر الزيتــي مــن خــالل رصــد للمتغــرات االجتاعيــة ومــا يعيشــة 
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الفنيــة الصغــرة مبجمــع الفنــون ٢٠٠٢، الجائــزة التشــجيعية ىف بينــاىل 
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توضيحــي شــارك بأعالــه يف عــدة معــارض يف القاهــرة واإلســكندرية.

عمر عبداللطيف
 ،2018 األعــال  إدارة  بكالوريــوس  عــى  حاصــل   ،1994 مواليــد   

تتلمــذ عــى يــد الفنــان أبوبكــر النــواوي منــذ أن كان يف الصــف األول 
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ــرصي،  ــكييل امل ــهد التش ــدة يف املش ــاركات عدي ــه مش ــدة«، و ل الواح

حصــل عــى العديــد مــن الجوائــز، ولــه العديــد مــن املقتنيــات لــدى 

أفــراد داخــل وخــارج  مــرص، ولــدى  مؤسســات ثقافيــة مثــل متحــف 

الفــن املــرصي الحديــث، والهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، وبنــوك مثــل 

ــدويل، والبنــك األهــيل املــرصي . البنــك التجــاري ال

عمرو قنديل
مواليــد 1985، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا: املعرض 

العــام دورات مختلفــة ومعــارض فنيــة متنوعــة مــع جاعــة اللقطــة 

ــدورة الرابعــة والخامســة، حصــل  ــون أبيــض وأســود ال الواحــدة، صال

ــزة املركــز  ــون ،وجائ ــرايث للفن ــزة التشــجيعية يف مســابقة ت عــى الجائ

الثــاين لنفــس املســابقة الــدورة الخامســة، لــه العديــد مــن املقتنيــات 

الرســمية ولــدى أفــراد داخــل وخــارج مــرص. 

عـهـد عـىل 
ــوان  ــة حل ــة -جامع ــون التطبيقي ــة الفن ــة كلي ــم الزخرف ــدة بقس معي

۲۰۲۰، تهتــم بفــن املوزاييــك وتعــر عنــه بطــرق مختلفــة ســواء 

املوزاييــك الطبيعــي أو الصناعــي مهتمــة أيًضــا بفــن التصويــر وتعمــل 

ــة  ــات املختلف ــتخدام الخام ــل اس ــداري وتفض ــر الج ــال التصوي يف مج

ــدة.  ــارات جدي ــاب مه ــا واكتس ــرف عليه للتع

كرستن صبحي 

مواليد 1998، طالبة بالفرقة الرابعة كلية الفنون الجميلة باألقرص، 

شاركت يف منتدى األقرص الثقايف األول للسياحة واآلثار والفنون مبكتبة 

مرص العامة مبحافظة األقرص 2022، معرض بقاعة العرض بكلية الفنون 

عمرو املغرىب 
ــا ،  ــة املني ــة -جامع ــون الجميل ــة الفن ــك بكلي ــم الجرافي ــد بقس  معي

مواليــد محافظــة شــال ســيناء مبدينــة العريــش يف الثالــث عــر مــن 
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أكتوبــر ١99٧، شــارك ىف معــارض كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنيــا 

أثنــاء فــرة الدراســة، صالــون الشــباب) ٢9( ٢٠١8، املعــرض الجاعــى 

فــن وســالم الخامــس مبتحــف الفــن اإلســالمى بالقاهــرة ٢٠٢٠، صالــون 

الدلتــا للشــباب الــدورة الثالثــة باملركــز الثقــاىف بطنطــا ٢٠٢٠، مســابقة 

الحريــة  الثالثــة ٢٠٢١ مبركــز  الــدورة  البريــة  للفنــون  الشــباب 

واإلبــداع باإلســكندرية، حصــل عــى شــهادة ودرع تكرمييــة مــن 

متحــف الفــن اإلســالمى بالقاهــرة عــى هامــش معــرض فــن وســالم 

ــة  ــون البري ــباب للفن ــابقة الش ــن مس ــز م ــزة التمي ــس، جائ الخام

ــداع باإلســكندرية. ــة واإلب ــز الحري مبرك
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۲۰۲۰، تهتــم بفــن املوزاييــك وتعــر عنــه بطــرق مختلفــة ســواء 

املوزاييــك الطبيعــي أو الصناعــي مهتمــة أيًضــا بفــن التصويــر وتعمــل 

ــة  ــات املختلف ــتخدام الخام ــل اس ــداري وتفض ــر الج ــال التصوي يف مج

ــدة.  ــارات جدي ــاب مه ــا واكتس ــرف عليه للتع

كرستن صبحي 

مواليد 1998، طالبة بالفرقة الرابعة كلية الفنون الجميلة باألقرص، 

شاركت يف منتدى األقرص الثقايف األول للسياحة واآلثار والفنون مبكتبة 

مرص العامة مبحافظة األقرص 2022، معرض بقاعة العرض بكلية الفنون 

عمرو محمود
مواليــد ١9٧٧، بكالوريــوس الربيــة الفنيــة، شــعبة النحــت – دراســات 

ــني  ــة الفنان ــة، عضــو نقاب ــة الفني ــة الربي ــة املاجســتر كلي ــا مرحل علي

التشــكيليني، أخصــايئ العــالج بالفــن مــن املعهــد الكنــدي CIIAT مــع 

ــارض  ــدة مع ــارك يف ع ــد، ش ــف التوح ــراب طي ــخاص ذوي اضط األش

فنيــة جاعيــة منهــا:  صالــون أبيــض و أســود ٢٠٢٠ ، معــرض مهرجــان 

الفنــان ٢٠١5، معــرض إفريقيــا الــدويل يف عيــون الفنــان٢٠١6 ، معــرض 

ملتقــى مــر الــدويل للفنــون ٢٠١9 - ٢٠٢٠ ، شــارك يف تنســيق 

العديــد مــن املعــارض لدعــم األشــخاص ذوى اإلعاقــة والتوحــد . لديــه 

مقتنيــات يف متحــف الفــن الحديــث لوحــة بعنــوان )فــوق الســطح ( 

مــن مشــاركته يف صالــون أبيــض و أســود ٢٠٢٠. 
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غادة امبارك
ــاء  ــا للمي ــة إدراكه ــن بداي ــن م ــقت الف ــزة ١966،  عش ــد الجي موالي
تخرجــت يف كليــة الفنــون الجميلــة - الزمالــك، ســافرت الــرق ثــالث 
ســنوات يف بدايــة حياتهــا الفنيــة، وتأثرهــا بثقافــات الــرق والغــرب 
جعــل منهــا فنانــة تكلــم وتعــر عــن آرائهــا ورســالتها بلغــة الجســد، 
لتجعــل أعالهــا مقــروة عامليًــا ومتأثــرة يف نفــس الوقــت بثقافــة 
بلدهــا، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الدوليــة مثــل: بينــايل 
ــام  ــرض الع ــاركت يف املع ــث ش ــا حي ــر، ومحلي ــادي ع ــا الح فلورنس
ــن  ــوة م ــيناء بدع ــب س ــافرت إىل قل ــوايل ، س ــى الت ــنوات ع ــالث س ث
ــن  ــيناء م ــيدات س ــم س ــوايل لتعلي ــى الت ــني ع ــاد األورويب مرت االتح
ــرا،  ــث باألوب ــات يف متحــف الفــن الحدي ــا مقتني ــني منازلهــن، وله تزي
أقامــت ســتة معــارض شــخصية أخرهــا ســنة ٢٠٢١ يف قاعــة البــاب - 

ــث.  ــن الحدي ــف الف متح

فاطمة الزهراء حميد
ــاعد  ــتاذ مس ــوراه ٢٠٠٤، أس ــتر ١998، دكت ــوس ١99١، ماجس بكالوري
بكليــة الفنــون الجميلــة- جامعــة حلــوان- قســم الديكــور شــعبة 
ــة الخاصــة،  واالشــراك ىف  ــة، مارســة األعــال الفني العــارة الداخلي
العديــد مــن املعــارض الجاعيــة املحليــة والدوليــة، العمــل األكادميــى 
مــن خــالل تدريــس املــواد العلميــة بالكليــة، واملشــاركة ىف املؤمتــرات 

ــة. ــد مــن األبحــاث النظري ــة بالعدي العلمي

فـاطمة رمـضان 
مواليــد ١98٧، بكالوريــوس فنــون جميلــة ٢٠٠9- جامعــة املنيــا- 
قســم جرافيــك، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض وامللتقيــات الدوليــة 
ــان،  ــر، لبن ــا، الجزائ ــس، إيطالي ــرب، تون ــا، املغ ــا: فرنس ــة منه واملحلي
بانكــوك، إندونســيا، الهنــد، جــدة، لبنــان وغرهــم، املعــارض الفرديــة: 
 Galerías de Arte Margui López y ArteAdiscar›s  معرض بقاعة
ىف ماالجــا – أســبانيا ٢٠١٧، »كــر منــط« بقاعــه إيزيــس مبتحــف 
ــا  ــرى LYS D’or بإيطالي ــن بجال ــار٢٠١9، معــرض أونالي محمــود مخت

ــرى ٢٠٢٠،  ــاح ارت جال ــرى س ــوى« بجال ــت ج ٢٠٢٠،  »توقي
 »٢٤ ساعة« بجالري كليج بالشيخ زايد ٢٠٢١.

فـاطمة مـحمد 
طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة املنصــورة باملســتوى الخامــس 
ــة  ــة للكلي ــارض تابع ــدة مع ــاركت يف ع ــي، ش ــر الزيت ــم التصوي بقس
منهــا : الخطــوة األوىل )5(، ومعــرض إرشاقــات فنيــة )٢( مبتحــف قــر 
املنيــل، تــم ترشــيحيها مــن قبــل أســاتذتها يف قســم التصويــر ورئيــس 
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قســم التصويــر بالكليــة لتمثيــل الكليــة مبلتقــى الفنــون األول للكليات؛ 
واملقــام بجامعــة املنصــورة،  كاشــاركت هــذا العــام يف مهرجــان يض 

للشباب العريب )٤( . 

كرستني صبحي 
مواليــد ١998، طالبــة بالفرقــة الرابعــة كليــة الفنــون الجميلــة باألقــر، 
شــاركت يف منتــدى األقــر الثقــايف األول للســياحة واآلثــار والفنون مبكتبة 
ــة  ــرض بكلي ــة الع ــرض بقاع ــر ٢٠٢٢، مع ــة األق ــة مبحافظ ــر العام م
الفنــون الجميلــة باألقــر ٢٠٢٢، معــرض بقــر الثقافــة باألقــر ٢٠٢١.

كـريـم رأفـت 
 مــدرس مســاعد بقســم التصميــم، كليــة تربيــة فنيــة - جامعــة حلــوان، 
شــارك ىف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا : معــرض ىض  للشــباب 
ــر  ــباب ق ــون الش ــرى ىض، صال ــة بجال ــدورة األوىل والثالث ــرىب ال الع
الفنــون دار األوبــرا ، صالــون أبيــض وأســوددوريت )٤ ، 5( مبركــز الجزيــرة 
للفنــون، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية، معــرض أول مــرة تجربــة 
ملعــرض فــردى مصغــر مبكتبــة اإلســكندرية ٢٠١9، اقتنــاء لــدى متحــف 
ــزة  ــى جائ ــل ع ــة، حص ــرا املري ــدار األوب ــث ب ــرى الحدي ــن امل الف
التصويــر مبعــرض »أطيــاف ٢« لنقابــة الفنــون التشــكيلية بقاعــة البــاب 
ــن«، »  ــارى ١ للف ــرض »روت ــر دورىت مع ــة، قوميس ــرا املري دار األوب

روتــارى ٢ مجــرد فــن« مبتحــف محمــود مختــار ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ .

كريلس شوقي 
بكالوريــوس كليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك ٢٠١3، شــاركت ىف عــدد 
مــن املعــارض منهــا : معــرض جامعــة حلــوان،  صالــون العــرض األول 
ــون، عملــت  ــى الفن ــة محب ــا بجمعي ــول، معــرض مًع مبركــز ســعد زغل
كأمــني متحــف الجزيــرة بــدار األوبــرا ؛ وســاهمت ىف توصيــف بعــض 
األعــال الخاصــة باملتحــف، اكتشــفت بعــض األعــال املستنســخة عــن 
ــا كأخصــاىئ فنــون تشــكيلية  أصــول ىف متاحــف خارجيــة، تعمــل حاليً

بــاإلدارة العامــة للمعــارض القوميــة والعامليــة .

مجدى عبده 
ــة  ــت - جامع ــم النح ــة -قس ــون جميل ــوس فن ــري، بكالوري ــان م فن
اإلســكندرية ٢٠١١ ، درس النحــت ملــدة ســنتني ٢٠١5-٢٠١6 بأكادمييــة 
ــت  ــال النح ــه ىف مج ــروع بحث ــا، م ــة بإيطالي ــون الجميل ــرارة للفن ك
مــن وزارة الخارجيــة اإليطاليــة بالتعــاون مــع أكادمييــة كــرارة للفنــون 
الجميلــة - بإيطاليــا، شــارك يف العديــد مــن األحــداث الفنيــة الدوليــة، 
ولــه مقتنيــات لــدى العديــد مــن األفــراد واملؤسســات يف مــر، إيطاليــا 

، اإلمــارات، أزربيجــان ، أملانيــا ، الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
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مـحـسن عـطيه
أســتاذ النقــد والتــذوق الفنــى بكليــة الربيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان، 
دكتــوراه الفلســفة ىف علــوم الفن-أكادمييــة ريبــني- روســيا  االتحاديــة 
ــة  ــن أكادميي ــاىف م ــى والثق ــز اإلبداع ــة للتمي ــة الذهبي ١9٧9، امليدالي
 Who’s فنــون أوزبكســتان ٢٠٠3، أدرجــت ســرته الفنيــة ىف موســوعة
who العامليــة ٢٠٠3، محكــم دوىل لبينــاىل طشــقند الــدوىل للفــن 

ــكيى ٢٠٠5. التش

محمد الطحان
ــة  مواليــد القاهــرة ١9٤6، بكالوريــوس املعهــد العــاىل للفنــون الجميل
املراســم  - قســم تصويــر، مديــر عــام  -ليونــاردو دافنــى ١9٧3 
الفنانــني  نقابــة  عضــو  ســابًقا،  الثقافــة  بــوزارة  اإلبــداع  وبيــوت 
التشكيليني)استشــارى تصويــر(، لــه مقتنيــات لــدى متحــف الفــن 
املــرى الحديــث، ولــدى األفــراد واملؤسســات مبــر والخــارج ، شــارك 

ــة. ــة والدولي ــارض املحلي ــن املع ــد م ىف العدي

محمد حلمي
ــوان ٢٠٠٤،  ــة - جامعــة حل ــون التطبيقي ــة الفن ــك، كلي  مصمــم جرافي

ــر ٢٠٠9. ــون الشــباب - تصوي ــزة صال حصــل عــى جائ

محمد كرسون
ــة  ــة – جامع ــة النوعي ــوس الربي ــيخ ١9٧9، بكالوري ــد كفرالش   موالي
ــة،  ــإدارة دســوق التعليمي ــة ب ــة فني ــم أول )أ( تربي ــا ٢٠٠٠، معل طنط
ــرة  ــال صغ ــة أع ــدورة الخامس ــود ال ــض واألس ــون األبي ــرض صال مع
٢٠٢٠، معــرض خــاص بقاعــة جالــرى نــوت بالزمالــك ٢٠١٧ ، معرضــني 
فرديــني بقــر ثقافــة كفرالشــيخ، معــارض كليــة الربيــة النوعيــة 
ــه القاهــرة وســاقية الصــاوى  ــة بأتيلي ــر الشــيخ ، معــارض جاعي بكف
ــوق(،  ــيخ – دس ــورة – كفرالش ــدة – املنص ــة )مرالجدي ــور ثقاف وقص
ــاىب  ــدق ح ــة، فن ــور الثقاف ــة وقص ــة النوعي ــة الربي ــات كلي ــه مقتني ل

ــة. ــات خاص ــراد ومؤسس ــدى أف ــوان، ول ــرا بأس كيلوبات

محمد خميس
شــخصيات  ومصمــم  ومصــور  رســام   ،١9٧8 اإلســكندرية  مواليــد 
ــكندرية  ــة اإلس ــة جامع ــون الجميل ــة الفن ــرج يف كلي ــة، تخ كاريكاتري
٢٠٠٠، ويعمــل مبجــال الفــن منــذ ذلــك الوقــت وحتــى اآلن، يشــغل 
حاليًــا منصــب نائــب مديــر إدارة املعــارض واملقتنيــات الفنيــة مبكتبــة 
اإلســكندرية، باإلضافــة إىل خرتــه العمليــة ألكــر مــن ٢٠ عاًمــا يف 
ــة،  ــف املتخصص ــي للمتاح ــم الداخ ــة والتصمي ــارض الفني ــال املع مج
والتــي لعبــت دوًرا يف توســيع اطالعاتــه الفنيــة وبلــورة أســلوبه الفنــي؛ 
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لــه العديــد مــن الرســوم املصــورة والكاريكاتريــة مبجــالت ومطبوعــات 
مكتبــة اإلســكندرية، أعالــه الفنيــة تتنــوع بــني لوحــات ورســوم 
مصــورة ملشــاهد وشــخصيات أو لتكوينــات ولعنــارص يف تحــركات 
تخيليــة، اشــرك خــالل الفــرة األخــرة بعــدة معــارض فنيــة جاعيــة 

ــي.  ــرة وأبوظب ــكندرية والقاه باإلس

مـروة غـزاوي
مهندســة اتصــاالت، عضــو مؤســس ومديــر عــام- مــاج كونســلتينج، عضو 
ــت  ــتدامة، درس ــة املس ــب للتنمي ــب الدي ــة زين ــاء ملؤسس ــس أمن مجل
الفنــون الراثيــة يف مدرســة األمــر تشــارلز وبيت جميــل للفنــون الراثية-
القاهــرة )خــزف(، درســت الرســم و التصويــر وتاريــخ الفــن يف الجامعــة 
األمريكيــة وجاليــزي ايــزل انــد كامــرا وجالري ســوما، كاتبة قصــة قصرة، 
ــدة الدســتور،  ــداع بجري ــا اإلب نــرت أعالهــا يف أهــرام الجمعــة؛ ومراي
حاليًــا، تــدرس الفنــون الشــعبية يف أكادمييــة الفنــون، شــاركت يف املعــرض 
العــام ) ٤٠ ،٤١( قــر الفنــون ، معــرض األعــال الصغــرة،  جالــري ايــزل 
انــد كامــرا ، مســابقة ارسيــا الدوليــة للفنــون، معــرض جاعــي جالــري 
ارت جــاب رومــا، املعــرض الســنوي الثالــث والرابــع والخامــس للخريجني 
يف اتيليــه القاهــرة فــن جميــل، املعــرض الســنوي االول و الثــاين والثالــث 
بيــت يكــن،  صالــون أبيــض وأســود مبركــز الجزيــرة للفنــون، معــرض مــا 

بعــد الكورونــا جالــري يض، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية.
مـروى بـهنان

مواليــد القاهــرة، بكالوريــوس الفنــون التطبيقيــة- قســم الزخرفــة 
ــة،  ــون التطبيقي ــى الفن ــة مصمم ــو نقاب ــوان  ٢٠٠3، عض ــة حل جامع
عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض 
ــم،  ــر والرس ــارض التصوي ــراىف ومع ــر الفوتوغ ــة بالتصوي ــة الخاص الفني
فنانــة تشــكيلية ومعالــج بالفــن حاصلــة عــى دبلومــة العــالج بالفــن 
ــدة،  ــس واملشــورة املعتم ــم النف ــة عل ــى دبلوم ــة ع ــدة، حاصل املعتم
اشــركت بالعديــد مــن ورش العمــل الخاصــة باألطفــال والكبــار 

ــرى. ــن التعب ــتخدام الف ــى باس ــالج النف ــن والع ــة الف ملارس

 
مـصطفى هدايت 

مواليــد القاهــرة ١9٧8، فنــان بـــري، ومصمــــم جرافيــــك، حاصــل 
ــم  ــة )قس ــون الجميل ــتر ىف الفن ــوس واملاجس ــى البكالوري ــى درجت ع
ــة  ــوراه ىف كلي ــة الدكت ــا هــو باحــث أكادميــى مبرحل ــر(، وحاليً التصوي
الفنون الجميلة بالقاهرة، عضـــو نقابـــة الفنانـــني التشـــكيليني، معرض 
فــردى )فضــاء الرســم( مبركــز الجزيــرة للفنــون ٢٠١6، ُعرضــت أعالــه 
ــى اآلن.  ــذ ٢٠٠5 وحت ــا من ــكا، وأوروب ــا ىف أمري داخــل مــر وخارجه



101

مـصطفى يحيى
 مواليــد القاهــرة ١9٤8، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ۱۹۷۱- جامعــة 
حلــوان، ماجســتر النقــد الفنــي التشــكيي ١9٧6، دكتــوراه النقــد 
التشــكيي ١98١، أكادمييــة الفنــون، عميــد املعهــد العــايل للنقــد الفنــي 
۲۰۰۲- ۲۰۰۸ بأكادمييــة الفنــون، أقــام عــرات املعــارض الخاصــة 
واملعــارض الجاعيــة داخــل وخــارج مــر، وحصــل عــى العديــد مــن 
ــه خمســة  ــا، صــدر ل ــز واإلســهامات التشــكيلية مبــر وخارجه الجوائ

ــن األبحــاث املنشــورة. ــد م ــن التشــكيي ؛ والعدي ــد الف ــب يف نق كت

منار صالح
طالبــة يف ســنة التخــرج يف كليــة الربيــة الفنيــة جامعــة حلــوان عــام 
التخــرج املتوقــع ٢٠٢3، خــالل دراســتها أتيحــت لهــا الفرصة للمشــاركة 
ــوان  ــت عن ــعبي تح ــراث الش ــة وال ــغال الفني ــارض لألش ــدة مع يف ع
»رحلــة خبــط ٢٠٢٠، ومعــرض تشــكيالت نســجية ٢٠١9، ومعــرض 
شــعبيات« ٢٠١9 بقاعــة الشــهيد أحمــد بســيوين يف مقــر الكليــة، كــا 
ــال الظــل يف مــرح القاهــرة  ــم صناعــة عرائــس خي أتيــح لهــا يف تعل
ــة  ــرح كلي ــي يف م ــرض مرح ــل ع ــاز وعم ــس القف ــس وعرائ للعرائ

الربيــة الفنيــة.

منة الله عصمت 
مواليــد ۲۰۰٤،  طالبــة يف كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان، 
ــارض عــى مســتوى القاهــرة،  ــاة ، وشــاركت يف مع ــا لوحــات مقتن له
تشــارك بأغلــب أعالهــا عــى مواقــع التواصــل االجتاعــي ؛ وتهــدف 

ــة. ــارض الواقعي ــن املع ــد م ــاركة يف املزي للمش

مـنـة الله مـحمود
ــص  ــوان، تخص ــة حل ــة - جامع ــة الفني ــة الربي ــى بكلي ــدرس جامع م
فنــون خشــب، حاصلــة عــى دكتــوراه الفلســفة يف الرمــز ىف فنــون مــا 
ــة ٢٠٢٢، ماجســتر يف الفــن التفاعــى ٢٠١٧، شــاركت يف   بعــد الحداث
العديــد مــن املعــارض الجاعيــة  منهــا: رؤيــة إبداعيــة التجاهــات مــن 
ــس  ــدة  قاعــة املجل ــة معــارصة للمــدن الجدي ــة، رؤي الطباعــة اليدوي
القومــى للشــباب، أجنــدة  مبكتبــة اإلســكندرية، ومعــرض نــادى 
روتــارى متحــف محمــود مختــار، ومعــرض فــردى بعنــوان )حكايــات 

ــم (٢٠٢٢. ــن قدي زم

مـنى نــوارة
مــدرس مســاعد، كليــة الفنــون التطبيقيــة - جامعــة دميــاط، شــاركت 
يف مســــــابقات عــدة منهــا: مســابقة إبــداع)٤(، وحصلــت عــى املركــز 
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الثــاين عــى مســتوى الجامعــات املريــة يف مجــال الفنــون التشــكيلية 
٢٠١6، املســابقة القـــومية الخامســة للتصـــوير الفوتوغــرايف، والحصــول 
عــى املركـــز الثالــث عــر عــى مســتوى الجامعــات املريــة ٢٠١6، 
ــى  ــول ع ــعيد والحص ــر ببورس ــان” يف الكاريكات ــرة وفن ــابقة “فك مس
الجائــزة التشــجيعية ٢٠١8، مســابقة صالــون الدلتــا ،٢٠٢٢، املشــاركة 
ــدويل الخامــس والســادس والســابع  يف املعــرض املصاحــب للمؤمتــر ال

لكليــة الفنــون التطبيقيــة بدميــاط.

 مـنى حـمـدي
فنانــة مريــة، مواليــد  ١989، بكالوريــوس فنــون جميلــة- قســم 
الفاعليــات  مــن  العديــد  يف  شــاركت   ،٢٠١١ تصميــات  جرافيــك 
الفنيــة العربيــة والدوليــة ،وحصلــت عــى جوائــز محليــة ودوليــة، لهــا 
ــا  ــا، كوري مقتنيــات لــدى أفــراد وحكومــات يف كل مــن )مــر، إيطالي

ــيك(. ــا، املكس ــان، تركي ــوان، الياب ــة، تاي الجنوبي

مـها صـربى 
عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني )شــعبة تصويــر(، املعــارض :صالــون 
األعــال الفنيــة الصغــرة ٢٠٠٢، صالــون الشــباب الرابــع عــر، معــرض 
جاعــي )رؤى (، معــرض األعــال الصغــرة )النهــاردة ( مبركــز محمــود 
مختــار الثقــايف مبتحــف محمــود مختــار ٢٠١١،شــاركت بالعديــد مــن 

املعــارض الجاعيــة.

مـي مـحـمد 
فنانــة تشــكيلية، تخرجــت يف كليــة الفنــون الجميلــة -قســم الجرافيــك، 
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة منهــا: )قــراءة بريــة ألشــعار 
معــرض الحفــر املــري – جالــري يض بالقاهــرة – عفيفــي مطــر ورشــة 
ــون  ــون القاهــرة، صال ــام عــى هامــش صال ــان املق ــاب فن ومعــرض كت
القطــع الصغــرة، صالــون الشــباب، لهــا مقتنيــات مبتحف الفــن الحديث 

بالقاهــرة، حصلــت عــى جوائــز تشــجيعية ؛ وشــهادات تقديــر.

مي حشمت 
الفنيــة ٢٠٠١، درســت  الربيــة  مواليــد ١9٧9، تخرجــت يف كليــة 
بأكادمييــة الفنــون قســم ) النقــد( ودبلــوم النقــد الفنــي بكليــة الربيــة 
الفنيــة، عضــو عامــل بنقابــة الفنانــني التشــكيليني،  شــاركت يف الحركــة 
ــة  ــة والخاص ــارض الجاعي ــوم  يف املع ــى الي ــذ ٢٠٠3 وحت ــة من الفني
داخــل مــر وخارجهــا ،ومثّلــت مــر يف العديــد مــن الــورش الفنيــة 
الدوليــة، وتعمــل يف تنظيــم املعــارض، عضــو لجنــة تحكيــم يف معــارض 
ــات مبتحــف  ــراد ومؤسســات  ومقتني ــدى أف ــات ل ــا مقتني ــدة، له عدي

الفــن الحديــث. 
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مـى صـربى
ــم  ــوان ٢٠١١– قس ــة حل ــة -جامع ــون الجميل ــة الفن ــوس كلي بكالوري
ــا مســاعًدا ىف  ــة، تعمــل مدرًس ــات املطبوع ــك شــعبة التصمي الجرافي
كليــة فنــون الجميلــة بالزمالــك، شــاركت ىف بعــض املعــارض الجاعيــة 
اإلبــداع  مهرجــان   ،٢٠٠8 عــر  التاســع  الشــباب  صالــون  منهــا: 
ــع  ــرة( ٢٠١٠، الطالئ ــة الصغ ــال الفني ــوق األع ــع )س ــكيى الراب التش
الثــاىن والخمســني ٢٠١٢، الطباعــة الــدوىل للطلبــة ٢٠١٢، الحــارة 
ــك املــرى  ــن الجرافي ــة ٢٠١٤، ف ــا بعــد الحداث ــل وم ــا قب ــة م املري
املعــارص ٢٠١5، الطالئــع الخمســة والخمســني ٢٠١5، مهرجــان ىض 
للشــباب العــرىب الــدورة الثالثــة ٢٠٢٠، معــرض إبداعاتهــن باملجلــس 
األعــى للثقافــة ٢٠٢١، املعــرض العــام) ٤٢( ٢٠٢١، معــرض فرســان ىض 
ــز ىف  ــت عــى جوائ ــون الشــباب )3٢(٢٠٢٢، حصل ــث ٢٠٢١، صال الثال
مجــال الرســم ىف معــرض مهرجــان ىض للشــباب العــرىب الــدورة الثالثــة 

ــة ٢٠٢١.  ــى للثقاف ــس األع ــن باملجل ــرض إبداعاته ٢٠٢٠، مع

ميـرام عـديل
فنانــة ســكندرية، تخرجــت يف كليــة الفنــون الجميلــة- قســم تصويــر 
املعــارض  مــن  عــدد  يف  وشــاركت  اإلســكندرية،  جامعــة   ،٢٠٢٠
الجاعيــة، تهتــم مبشــاهد املدينــة والتغــرات التــي تطــرأ عــى شــكل 
ــا  ــا عنه ــة، ترجــم وتســجل هــذه املشــاهدات ؛ وانطباعه ــك املدين تل

ــر ــم والتصوي ــالل الرس ــن خ م

ناهد محمود
مواليــد املنصــورة ١966، وتعيــش باإلســكندرية، حاصلــة عــى الكيميــاء 
كليــة العلــوم- جامعــة املنصــورة١99٠، ودبلومــة يف الديكــور والتصميم 
الداخــي مــن جامعــة اإلســكندرية ٢٠١9، ودبلومــة يف املاســر ارت يف 
الفنــون التشــكيلية مــن جامعــة اي يس اس بنســلفانيا الواليــات املتحدة 
ــر  األمريكيــة٢٠٠٠، ودرســت تاريــخ الفــن يف مؤسســة عدســة للتصوي
ــه  ــكيليني٢٠٠٠، وأتيلي ــني التش ــة الفنان ــو نقاب ــرايف٢٠٢٠، عض الفوتوغ
اإلســكندرية ونــادي عدســة للتصويــر الفوتوغــرايف، ولهــا ســتة معــارض 
ــات يف  ــر مــن ٢٠٠ معــرض جاعــي محــي ودويل ومقتني ــة وأك فردي
مــر وخــارج مــر، حاصلــة عــى العديــد مــن التكرميــات والجوائــز.

نجالء عزت
ماجستر الفنون الجميلة ۲۰۰۹، حاصلة عى منحة الدولة للتفرغ 

لإلبداع من ٢٠١٧ – ٢٠٢١، معيدة بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 
أكتوبر ۲۰۰۱ – ۲۰۰۳، رسامة صحفية بجريدة القاهرة ٢٠٠٠ – ٢٠١٤، 

وبجريدة األهرام ۲۰۰۲، ومبجلة صباح الخر ٢٠٠١ – ٢٠٠9، مؤسسة 
حملة الفنانني املريني لرسم حق وواجب املري۲۰۱۱، معرض 
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شخيص دويل »مالمح مرية« مبقر سفارة مر بواشنطون - أمریکا 
۲۰۰۱، معرض شخيص محي »نحو النور« بقاعة نوري بالدقي ٢٠٠5.

نـدی أحمد
فنانــة تشــكيلية مريــة تخرجــت يف كليــة الفنــون الجميلــة- جامعــة 
ــابقة  ــا: مس ــة منه ــابقات الفني ــض املس ــاركت يف بع ــوان ٢٠١9، ش حل
ــة  ــا الثاني ــني يف دورته ــاروق حس ــابقة ف ــباب)3٢(، مس ــون الش صال
والثالثــة، كــا شــاركت يف العديــد مــن املعــارض املحليــة منهــا: جالــري 

ــل و أكســس وغرهــم.  أزاد و ارتــس مــارت وارت دیجیبــت والني

نـدى عبدالوهاب 
مواليــد ١99٧، فنانــة بريــة معــارصة، بكالوريــوس الفنــون التطبيقيــة 
ــذ ٢٠١٧  ــا من ــا جاعيً ــة ٢٠٢٠، شــاركت يف ١٤ معرًض – قســم الزخرف
ــاروق  ــة ف ــرض مؤسس ــباب )3٢(، مع ــون الش ــم: صال ــى اآلن منه حت
حســني يف دورتــه الثالثــة، معــرض بقــر محمــد عــي باملنيــل، 
ــرا وغرهــا،  ــدار األوب مســابقة إبداعاتهــن باملجلــس األعــى للثقافــة ب
وحصلــت عــى الجائــزة الكــرى يف مســابقة الطالئــع بجمعيــة محبــي 
الفنــون الجميلــة للــدورة )6١(، وجائــزة اقتنــاء البنــك األهــى املــري 
يف مســابقة بورتريــه البنــك األهــى، كــا عرضــت ببعــض الجالريهــات 
الخاصــة مثــل : جالــري األقــر وجالــري نــون وجالــري وهبــة 

العطــار وغرهــا.

نــدی مـحمـد 
ــة  ــة الربي ــة بكلي ــة الخامس ــة بالفرق ــة ۲۰۰۰ ، طالب ــد القليوبي موالي
الفنيــة – جامعــة حلــوان، شــاركت يف : معــرض شــباب كفــر شــكر – 

ــر ۲۰۲۱ . ــم م ــرض  رس ۲۰۱۹ مع

نـرمني محمد
التجميليــة  اللثــة  جراحــات  ودكتــوراه  ماجســتر  أســنان،  طبيبــة 
جامعــة  الطبيــة  الليــزر  تطبيقــات  ماجســتر  القاهــرة،  -جامعــة 
القاهــرة، دراســات حــرة – كليــة الربيــة الفنيــة، اشــركت ىف العديــد 
مــن املعــارض الفنيــة مــن ١999- ٢٠٠٧، وحصلــت عــى جائــزة العــرض 

ــود. ــض وأس ــون أبي ــن صال ــخة األوىل م ىف النس

نـسمة أشـرف
ــم  ــك ٢٠٢٢، ت ــر بالزمال ــم التصوي ــة -قس ــون الجميل ــت يف الفن تخرج
تكرميهــا مــن جامعــة حلــوان ٢٠٢٢ ؛ األوىل يف الفنــون الجميلــة، 
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ــك مــر  ــابقة بن ــة، مس ــة للجامع ــة تابع ــارض جاعي ــاركت يف مع ش
؛ وحصلــت عــى مركــز ثــاين، وشــاركت يف أعــال الجداريــات التابعــة 
لــوزارة الشــباب لصالــح مدرســة تحيــا مــر واقتنــاء أعــال بورتريــه.

نشوى محمود 
مواليــد القاهــرة ١989، ماجســتر الفنــون الجميلــة ٢٠١8، شــاركت ىف 
عــدة معــارض محليــة ودوليــة منهــا: »عــى بــاب الوزيــر«، »معــرض 
ــاىن والعريــن«، » الطباعــة  ــون الشــباب الث ــوان«، »صال جامعــة حل
الــدوىل للطلبــة«، »الطالئــع الثــاىن والخمســني«، »مســابقة نهــر 
ــن  ــباب الثام ــون الش ــني«، »صال ــع والخمس ــع الراب ــر«، »الطالئ البح
والعريــن«،  »معــرض أجنــدة« الــدورة الحاديــة عــر، الثانيــة 
عــر، الرابعــة عــر، واملعــرض الفــردى »أول مــرة« الــدورة الثالثــة 
عــر، »معــرض أســاتذة كليــة الفنــون الجميلــة والتصميــم بجامعــة 
ــث ىف  ــز الثال ــازت باملرك ــض وأســود 5 «، وف ــون أبي الشــارقة«، »صال

ــر البحــر. مجــال الرســم مبســابقة نه

نـهى الكـردي
تخرجــت يف كليــة الربيــة الفنيــة- جامعــة حلــوان، وطالبــة دراســات 
ــاركت يف  ــاء، ش ــة أزي ــون ومصمم ــة فن ــة ؛ ومعلم ــة بري ــا، فنان علي
العديــد مــن املعــارض أخرهــا مهرجــان الفنــون املعــارصة يف درب ١٧ 

ــه الســابقة. ــض وأســود يف دورت ــون أبي ١8، وشــاركت يف صال

نهى محمود
ــاركت يف  ــوان  ٢٠٠٢، ش ــة حل ــي جامع ــذوق فن ــد وت ــتر نق ماجس
العديـــد مــن املـــعارض منهـــا: املعــرض العــام ٢٠٠٧ ،٢٠١3، معــرض 
القاهــرة  بأتيليــه  جاعــي  معــرض   ،٢٠١٤ الصغــره  اللوحــات 
٢٠١5، معــرض جاعــي بجالــري قرطبــة ٢٠١٧، ولــدى الكثــر مــن 

ــا . ــر وخارجه ــل م ــات داخ املقتني

نـور الـدين حـسني
ــة،  ــة الخامس ــوان الفرق ــة حل ــة -جامع ــة الفني ــة الربي ــب بكلي  طال
ــان  ــاركة يف مهرج ــة،  املش ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــو يف جمعي عض
الــداو الــدويل للفنــون ۲۰۲۲ بالغردقــة، لــه عــدة مشــاركات يف: 
مــر  رســم  معــرض  -الزمالــك،  وهبــة  بجالــري  بدايــة  معــرض 
بقاعــة الشــهيد محمــود بســيوين- بكليــة الربيــة الفنيــة الــدورة 
ــد »كــوداك مبعــرض  ــري بوســط البل ــة ۲۰۲۱، جال األوىل ۲۰۲٠ ، الثاني
.٢٠٢٢ بــالزا  بــأركان  فانيليــا  و  ورد  معــرض   ،٢٠٢٢ املســك  شــذا 
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نـورهـان طـارق
مواليــد القاهــرة ١995، بكالوريــوس تربيــة فنيــة ۲۰۱۷، معيــدة بكليــة 
ــال  ــتر يف مج ــة ماجس ــر، باحث ــم والتصوي ــم الرس ــة قس ــة الفني الربي
الرســم والتصويــر، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني.، شــاركت يف عــدد 
ــريب  ــري ال ــاون امل ــرض التع ــا : مع ــة منه ــارض الجاعي ــن املع م
ــة لألعــوام ۲۰۱۵ ،۲۰۱6 ،٢٠١٧، معــرض  ــة الفني ــة الربي املشــرك بكلي
الطبيعــة وجاليــات التشــكيل بقاعــة الشــهيد بســيوين ۲۰۱6،  بدايــة 
بقاعــة جاليليــو ۲۰۱۷، صالــون املانيــات األول بقاعــة جاليليــو ۲۰۱۸، 
معــرض هارمــوين مبؤسســة عبــد القــادر ۲۰۱۸، معــرض أعضــاء هيئــة 
التدريــس بقســم الرســم والتصويــر بقاعــة إبــداع ،۲۰۱۹، صالــون 
أبيــض وأســود ۲۰۲۰، معــرض شــباب التشــكيليني بقــر محمــد عــى 
ــدورة 3١  ــون الشــباب ال ــا٢٠٢٠، صال ــون مــا بعــد الكورون ۲۰۲۰، صال
معــرض أجنــدة مكتبــة اإلســكندرية ۲۰۲۱ ولهــا مقتنيــات لــدى بعــض 

األفــراد وجامعــة حلــوان. 

هالة أبو شادي
فنانــة مســتقلة معــارصة، أعالهــا تعكــس أســاليب متنوعــة مــن 
الفنــون الرقميــة والوســائط املتعــددة، تـُـدرٍس باملعهــد العــايل للفنــون 
التطبيقيــة 6 أكتوبرمنــذ ٢٠٠6، وتاريــخ الفنــون الرقميــة بكليــة الفنــون 
والتصميــم MSA  ٢٠٢٢، اشــركت مبعــرض الفــن املعــارص ضمــن 
ــر  ــة األق ــون٢٠٢٢ قاع ــخ آم ــوت عت ــرة ت ــاف مق ــة باكتش االحتفالي
ــني٢٠٢٠،  ــفر الفنان ــات لس ــة وجه ــى منح ــازت ع ــارص، ح ــن املع للف
منحــة AIR للفنــان املقيــم ٢٠٢٠-Kultur Kontakt  فيينــا ٢٠١5، 
ــة  ــة املربي ــردي قاع ــايف ٢٠٠8، معــرض ف ــورد الثق ــاج امل منحــة اإلنت
ــا٢٠١١،  ــا فرنس ــو للفوتوغرافي ــايل بوماك ــارصة ٢٠١3، بين ــون املع للفن

ــون ٢٠٠٤. ــرة للفن ــة الجزي ــود األول قاع ــض واألس ــون األبي صال

هـبة عـبد الرحيم 
تخرجــت يف كليــة الفنــون الجميلــة -قســم التصويــر ٢٠٢٢ - جامعــة 
 .aquarelle %٧٠ artempower حلــوان، قامــت باملشــاركة يف معــرض

 هبة محمود  
 بكالوريــوس علــوم ) ميكروبيولوجــى(، عملــت  مبجــال التدريــب 
والرمجــة, التحقــت بعــدة ورش فنيــة) ســاقية الصــاوي- مكتبــة مــر 
العامة-كليــة الفنــون التطبيقيــة….. (، شــاركت مبعــارض جاعيــة  
ــرا  ــاوى- دار األوب ــاقية الص ــه القاهرة-س ــة- أتيلي ــر العام ــة م مبكتب
ــض  ــون أبي ــدورة الرابعــة لصال ــار، ال ــة - متحــف محمــود مخت املري
وأســود ٢٠١٧، الــدورة الخامســة لصالــون أبيــض وأســود٢٠٢٠    مبركــز 
الجزيــرة للفنــون بالزمالــك(، عضــو بجاعــة اللقطــة الواحــدة، وكانــت 
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ــس« ، معــرض  ــرض » لوت ــة «  مع ــال املآت أول مشــاركة معــرض » خي
»ســفينة آدم«،  معــرض »الشــجرة«، معــرض املســحورة  وأخــرًا معــرض 

ــا«، لهــا مقتنيــات لــدى متحــف الفــن الحديــث ٢٠٢١. »انيالي

 هدى إيهاب
ــورة-  ــة املنص ــة -جامع ــون الجميل ــة الفن ــن كلي ــا م ــة حديثً خريج
ــا:   ــة منه ــارض الفني ــض املع ــاركت يف بع ــي ش ــر الزيت ــم التصوي قس
ــة  ــرض بداي ــرج ٢٠٢٢، مع ــرض التخ ــنوية، مع ــة الس ــارض الكلي مع

٢٠٢٢ بقاعــة الهناجــر.

هدى غريب
ــرة،   ــة القاه ــون الجميل ــة الفن ــك بكلي ــم الجرافي ــتاذ يف قس ــي أس  ه
ــوم  ــوع والرس ــم املطب ــم والتصمي ــة يف الرس ــكيلية متخصص ــة تش فنان
املصاحبــة للكتــب، اشــركت يف العديــد مــن املعــارض واملحافــل 
الفنيــة، ولهــا إســهامات كثــرة يف مجــال التصميــم الجرافيــك والرســوم 
املصاحبــة للنصــوص األدبيــة والكتــب العلميــة وتعمــل يف مجــال 
القصــص املصــورة، وأغلفــة الكتــب والشــعر واملجــالت األســبوعية 

ــة. ــة والخاص ــات الحكومي ــات واملؤسس ــن الهيئ ــدد م لع

هدير زردق 
ــة جامعــة  ــون الجميل ــه الكــرى ١99٧، بكالوريــوس الفن ــد املحل موالي
املنصــورة، مــن املعــارض الجاعيــة : شــاركت يف ملتقــى األقــر 
الــدويل للتصويــر الــدورة )١٤(، معــرض جاعــي بواشــنطن بأمريــكا – 
UNLIMITED ٢٠٢٢”، معــرض جوائــز الفنــون للشــباب – مؤسســة 
فــاروق للثقافــة والفنــون ٢٠٢٢، صالــون الشــباب ٢٠٢٠،  معــرض 
ــري  ــري، معــرض جاعــي بجال جاعــي ب موشــن ارت حســني جال
يض فرســان يض الثالــث ٢٠٢١، معــرض طالئــع الــدورة )6٠( بجمعيــة 
محبــي الفنــون الجميلــة ٢٠٢٠ ، صالــون أبيــض وأســود ٢٠٢٠، »طبعــة 
فنيــة« املقــام بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ٢٠٢٠، معــرض أجنــدة 
الــدورة الرابعــة عــرة ٢٠٢١، حصلــت عــى جائــزة الطالئــع الــدورة 
)6١( ٢٠٢١، املركــز األول رســم يف أســبوع الفتيــات الخامــس بجامعــة 
الفيــوم ٢٠٢٠، منحــة التفــرغ مــن وزارة الثقافــة يف مجــال الجرافيــك 

.٢٠٢٢-  ٢٠٢١

هناء اشعيا                                             
مواليــد القاهــرة، بكالوريــوس الفنــون الجميلــة- شــعبة الديكــور 
للعديــد  الداخــى  التصميــم  ىف  عملــت   ،١996 حلــوان  -جامعــة 
ــل  ــا بداخ ــن لوحاته ــد م ــتخدمت العدي ــالت، اس ــآت والفي ــن املنش م
التصميــم، عضــو نقابــة الفنانــني التشــكليني، أقامــت ورش عمــل 
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ــاا  ــة، له ــوم املتحرك ــال الرس ــرات ىف مج ــارة، خ ــون والع ــة الفن لطلب
العديــد مــن املقتنيــات ىف مــر- إيطاليــا – الهنــد، شــاركت وأقامــت 
ــردى  ــرض ف ــردى ٢٠١9، مع ــرض ف ــة مع ــة وجاعي ــارض فردي يف مع
ــا ٢٠١٤  ــى بروم ــى عامل ــرض جاع ــوقى ٢٠٢٢، مع ــد ش ــف أحم مبتح
“Imago Mundi”، معــرض جاعــى عاملــى مبــر٢٠٢٠ »رحلــة العائلة 
 ٢٠٢٠ Nirantar“ املقدســة إىل مــر«، معــرض جاعــى عاملــى بالهنــد

ــة . ــرى قرطب ــر٢٠٢٠ جال ــى مب ــرض جاع ، ٢٠٢١”، مع

هـنـد فـايـز 
ــة عــى  ــة فنيــة ٢٠١9، حاصل ــد الجيــزة ١996، بكالوريــوس تربي موالي
ــون قســم  ــاىل للفن ــد الع ــع للمعه ــل التاب ــون  الطف ــد فن ــوم معه دبل
تصميــم ديكــور ومناظــر وأقنعــة شــعبة تصميــم عرائــس مــرح 
ــن  ــا: » الف ــة منه ــارض الجاعي ــن املع ــد م ــاركت ىف العدي ٢٠٢١، ش

بناكهــة فرعونيــة. ىض ٢٠٢١« 

والء شكري
بكالوريــوس فنــون جميلــة- األقــر قســم جرافيــك شــعبة تصميــم 
مطبــوع، وحاصلــة عــى املركــز األول مــع مرتبــة الــرف عــى 
الكليــة، ومعيــدة بكليــة الفنــون الجميلــة بأســيوط  ٢٠١8  / ٢٠١9، 
 ٢٠١٧ باألقــر  الخامــس  الــدوىل  الجنــوب  صالــون  ىف  شــاركت 
، حصلــت عــى املركــز االول ىف املســابقة الفنيــة عــى مســتوى 
ــاىن  ــز الث ــى املرك ــت ع ــر( ٢٠١٧، حصل ــن م ــات م ــة )ملح الجامع
ــاىل  ــة بين ــرض رؤي ــاركت ىف مع ــام ٢٠١٧، ش ــة ع ــرض االموم ىف مع
الجرافيــك الــدوىل باالرجنتــني ٢٠١8، شــاركت ىف مســابقة جائــزه 
ــى عــام ٢٠١8 و  ــم الذهب ــزة القل ــت عــى جائ ــوار للرســم و حصل ن
شــاركت ىف بينــاىل اســراكا الــدوىل وحصلــت عــى جائــزة تشــجيعية 

عــام ٢٠١9، وشــاركت ىف ىض ٢٠٢٠.

والء محمود
ــك،  ــوان – قســم الجرافي ــة حل ــة – جامع ــون الجميل ــوس الفن بكالوري
ماجســتر تاريــخ فــن – كليــة الفنــون الجميلــة – جامعة حلــوان ٢٠٢١، 
ــني  ــة الفنان ــخ الفــن ٢٠٢٢، عضــو نقاب ــوراه – قســم تاري ــى دكت تأهي
التشــكيليني، أخصــاىئ فنــون تشــكيلية ومنســق معــارض بــاإلدارة 
العامــة للفنــون التشــكيلية بالهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة منــذ عــام 
٢٠٠٧ وحتــى اآلن، فنانــة تشــكيلية وعضــو فّعــال بالحركــة التشــكيلية 
ــة- مراســم ســانت  مــن خــالل املشــاركات ىف املعــارض )مراســم النوب
كاتريــن – مراســم ســيوة- ملتقــى تونــس للتصويــر والرســم( ، وقائــم 

عــى العديــد مــن الــورش الفنيــة بالهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة.
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وليد الجبايل
مواليــد القاهــرة ١9٧٧، حاصــل عــى بكالوريــوس الربية الفنيــة ٢٠٠3، 
مجــال العمــل تنفيــذ جداريــات التصويــر والنحــت، صالــون الشــباب 
الرابــع عــر،  بينــايل بورســعيد، املعــرض العــام)٤١(،  والعديــد 
ــا  ــة منه ــارض خاص ــتة مع ــان س ــدم الفن ــة، ق ــارض الجاعي ــن املع م
إســكندرية املــاء وامللــح أتيليــه القاهــرة بــدون موضــوع، معــرض عــامل 
مــوازي متحــف مختــار،  فــوىض األفــكار متحــف أحمــد شــوقي، معرض 
إســكندراين املتحــف القبطــي، الخــرات : خــرات ىف مجــال التدريــس،  
ــة،  ــكيب طبيعةصامت ــد اس ــه الن ــن - بورتري ــم وف ــم الرس ورش تعلي
أعــال الخــزف والنســيج واملشــغوالت الجلديــة ومشــغوالت املعــادن.

وئام عيل عمر 
بكالوريــوس تربيــة فنيــة، مشــاركة بورشــة ســيمبوزيوم أســوان الــدويل 
ــوج  ــيوة )ف ــم س ــة مراس ــى منح ــول ع ــه )٢١( ٢٠١6، الحص يف دورت
الفنانــات( مــن الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ٢٠١6، مشــاركة بصالون 
الشــباب دورات )٢٧ ، ٢9،٢8 ،3٠( بقرالفنــون، مشــاركة بســمبوزيوم 
ــرض  ــرب ٢٠١٧، مع ــون الع ــت باملقاول ــرب األول للنح ــون الع املقالول
ــم  ــرة للرس ــون القاه ــكندرية ٢٠١8، ٢٠١9،  صال ــة اإلس ــدة مبكتب أجن
85 ) الورشــة( بقرالفنــون ٢٠١8، جائــزة زكريــا الخنــاين مبســابقة 
الطالئــع بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة ٢٠١8، مســابقة آدم حنــني 
للنحــت الــدورة الثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامســة والسادســة، 
صالــون النحــت بجالــري نــوت بالزمالــك٢٠١9، معــرض ١٢ روح 
ــك ٢٠١9، معــرض تواصــل ٢٠١9،  ــري املجــدوب بالزمال للنحــت بجال
 cleg ــري ــات بجال ــرض انعكاس ــة، مع ــري املربي ٢٠٢٠، ٢٠٢١ بجال
٢٠٢٢، املعــرض العــام)٤3( ٢٠٢٢، مســابقة فــاروق حســني ، معــرض 
)١( Art town Volume الســاحل ٢٠٢١ جالــري بيكاســو، معــرض

بعــرض الســاحل ٢٠٢١ جالــري بيكاســو، مســابقة آدم حنــني  بتنظيــم 
إعــار وجالــري ســفر خــان، معــرض Art town Volume )٢(  تنظيــم 
 ،cleg ــري ــايل جال ــاحل الش ــرايس بالس ــرض م ــار، Artolgy مع إع
ــو  ــاد أب ــري االتح ــرض بجال ــا ٢٠٢١، ٢٠٢٢، مع ــفارة فرنس ــرض س مع
ــة  ــدورة الثاني ــون ال ــدويل للفن ــرة ال ــي القاه ــرض ح ــي ٢٠٢١، مع ظب
)CIAD( Art D`Egypte ٢٠٢٢ - ٢٠٢٢، حصلــت عــى عــدة جوائــز.

يـارا الـفـخـراين
مواليــد أملانيــا الغربيــة ١98٧، دكتــور بقســم اإلعــالن باملعهــد العــايل 
ــة  ــون الجميل ــوراه الفن ــس، دكت ــع الخام ــة – التجم ــون التطبيقي للفن
الفنانــني  نقابــة  عضــو   ،٢٠١٤ الجميلــة  الفنــون  ماجســتر   ،٢٠٢٢
التشــكيليني، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض أهمهــا: صالون الشــباب 
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دوريت)٢٢، ٢8(، معــرض الفنانــة املريــة يف املركــز الثقــايف النمســاوي 
لالحتفــال بيــوم املــرأة العاملــي ٢٠١5، صالــون أبيــض وأســود بدورتيــه 
ــار ٢٠١9،  ــود مخت ــف محم ــولو مبتح ــاص س ــرض خ ٢٠١٧ ،٢٠٢٠، مع
معــرض جاعــي »عــامل خــاص« مبتحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية 
٢٠١9، ورشــة حاضنــة الفنــون األمريكيــة مبشــاركة مــع القنصليــة 
األمريكيــة باإلســكندرية مبركــز الحريــة واإلبــداع باإلســكندرية،  جائــزة 
ــات يف  ــا مقتني ــة(٢٠١٧، لديه الرســم )ملتقــى إبداعــات املــرأة املري

متحــف الفــن املــري الحديــث – القاهــرة.

ياسمني األشقر
ــر  ــة- قســم التصوي ــون الجميل ــوس الفن ــد جــدة ١98٠، بكالوري موالي
الزيتــي بامتيــاز مــع مرتبــة الــرف، معــارض طلبــة الفنــون الجميلــة 
مــن ٢٠٠٠ : ٢٠٠3، معــرض نوايــا قاعــة قرطبــة ٢٠٠3، معــرض ٧ 
فنانــات وأعــدات بقاعــة خــان املغــريب ٢٠٠٧، معــارض مــع مجموعــة 

اللقطــة الواحــدة أعــوام ٢٠٠٢ -٢٠٠3- ٢٠١9 -٢٠٢١. 

ياسمني جامل
ــة  ــة ٢٠١١-  جامع ــون جميل ــوس فن ــرة، بكالوري ــد ١989 القاه موالي
ــر  ــا: نه ــارض منه ــدة مع ــاركت يف ع ــك، ش ــم الجرافي ــوان -  قس حل
ــا  ــرض 35 عاًم ــات ٢٠١9، مع ــاوي ٢٠١٧، رمضاني ــاقية الص ــر بس البح
ــرايث ٤  ــرض ت ــر ٢٠١9، مع ــة للكاريكات ــة املري ــاء الجمعي ــى إنش ع
ــن  ــون مبدعــني الف ــي للتنســيق الحضــاري ٢٠١9، صال ــاز القوم بالجه
ــة األوىل   ــر الدولي ــابقة الكاريكات ــم ٢٠١9، مس ــري املرس ــث بجال الثال
ــر ٢٠٢٠  ــة للكاريكات ــة املري ــا بالجمعي ــص الدني ــوريا ٢٠١9 ، ن بس

ــري  ٢٠٢١.  ــر امل ــوم الكاريكات ي

ياسمني لبيب
بكالوريــوس الربيــة الفنيــة -جامعــة حلــوان، تعمــل مصممــة جرافيك، 

ماجســتر بكليــة الربيــة الفنيــة قســم التصميــات الزخرفية.

يـرسا يـوسف
بكالوريــوس الربيــة الفنيــة ٢٠١8، شــاركت بعــدة معــارض فنيــة 
جاعيــة منهــا:  معــارض بكليــة الربيــة الفنيــة- جامعــة حلــوان أبرزهــا 
ــراىث  ــابقة ت ــا ٢٠١5 ، مس ــة رصبي ــفارة جمهوري ــرض س ــاركة مبع املش
بدورتــه الرابعــة ٢٠١9، معــرض دافنــى ٢٠١9 ، معــرض إبــداع ٢٠١9  
ملتقــى بصــات الفنانــني التشــكيليني العــرب بدورتــه الســابعة عــر، 
ــرىب ٢٠٢٢.  ــباب الع ــان ىض للش ــود ٢٠٢٠، مهرج ــض وأس ــرض أبي مع
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يوســف محمــد
مواليــد الجيــزة ١995، تخــرج مــن ا ملدرســة األمريكيــة الدوليــة 
٢٠١3، ودرس مــن ٢٠١3 : ٢٠١٤ يّف جامعــة فــول ســيل فلوريــدا 
ــوس  ــة، حاصــل عــى درجــة البكالوي ــات ا ملتحــدة األمريكي يف الوالي
تســويق وحاســب آيل جامعــة عــني شــمس، تخصــص يف صناعــة 
الفوتوغــرايف  والتصويــر  واملوســيقى،  الصــوت،  وتصميــم  األفــالم، 
والرميــز  األبعــاد،  ثالثيــة  والنمذجــة   ، الجرافيــي  والتصميــم   ،
اإلبداعــي، حائــز عــى جائــزة اإلبــداع يف معرضــه الخــاص آي يب آرت 
ــال  ــاهم يف أع ــر، وس ــة يف م ــة الدولي ــة األمريكي ٢٠١3 يف ا ملدرس
التكويــن يف عــروض مشــهورة مثــل »هــذه ليســت نظريــة مؤامــرة« 
ــت  ــوردون ليفي ــف ج ــة لجوزي ــوم املتحرك ــون، والرس ــريب فرغس لك
ــه )3٢(٢٠٢١  الرنامــج  ــون الشــباب يف دورت إميــي-  . شــارك يف صال

.»HitRECord on TV الحائــز عــى جائــزة

يـوسف محمود 
مواليــد أســوان ١9٧٢، دكتــوراه يف فلســفه الفنــون الجميلــة تخصــص 
نحــت ٢٠١٠، أســتاذ مســاعد كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة األقــر، 
قائــم بأعــال رئيــس قســم النحــت بكليــة الفنــون الجميلــة جامعــة 
ــم   ــئون التعلي ــة لش ــل الكلي ــال وكي ــم بأع ــر ٢٠١8، ٢٠١9، قائ األق
والطــالب مــن ٢٠١9: ٢٠٢١، قائــم بأعــال عميــد الكليــة مــن ٢٠١9 : 
٢٠٢١، شــارك يف العديــد مــن املعــارض داخــل مــر وخارجهــا، وأقــام 
عــدة معــارض فرديــة، لــه العديــد مــن األعــال امليدانيــة واللوحــات 
ــن  ــة م ــم مجموع ــام بتصمي ــر، ق ــات مب ــدة محافظ ــة يف ع الجداري
ــالت  ــالم واملسلس ــن األف ــة م ــخصيات )clay animation ( ملجموع ش
ــدى  ــات ل ــد مــن املقتني ــه العدي ــري، ل ــون امل ــاج التلفزي ــن إنت م

ــا. ــراد داخــل مــر وخارجه مؤسســات وأف



تصميم البوسر

إرساء سيف الدين

إخراج فني للكاتلوج

عبري محمد

مراجعة لغوية

مها محمود

مدير إدارة املطبوعات

إسامعيل عبد الرازق

جميع حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - ٢٠٢٢


