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تحـــت رعايــة
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الفنانــن  الــذي ال يرتقبــه فقــط شــباب  الحــدث  والثالثــون هــذا  الثالثــة  الشــباب ودورتــه  املوعــد مــع صالــون  يتجــدد 

بــل وحتــى األســاتذة والنقــاد والباحثــون ألنــه موعــد الشــغف واألمــل والرتقــب لظهــور واكتشــاف نجــوم املســتقبل مــن 

مواهــب واعــدة تّؤمــن تواصــل األجيــال مبــا يضخــه مــن أســاء كل عــام .. كــا أن الصالــون ســيظل أحــد أهــم أنشــطة 

كــا  املتمــردة،  الطموحــة  ذاتهــم وعــن روحهــم  عــن  التعبــر  عــى  واألقــدر  الشــباب،  الحاضنــة ملواهــب  الثقافــة  وزارة 

املســتدامة. والتنميــة  الشــباب  متكــن  نحــو  الصادقــة  املرصيــة وخططهــا  الدولــة  روح  مــع  تتســق  إيجابيــة  صــورة  أنــه 

ــن  ــدر م ــن أق ــتقبل( فم ــاق املس ــن .. آف ــدورة )الف ــذه ال ــوان ه ــة لعن ــة املنظم ــار اللجن ــاء اختي ــروح ج ــذه ال ــع ه ــا م  وتواءًم

الشــباب الســترشاف املســتقبل .. وأرى أن هــذا املوضــوع بــراءه وغموضــه ســيكون أكــر تحفيــزًا ملخيلــة شــباب الفنانــن 

ــة،  ــادة أو منطي ــر معت ــة غ ــة وجالي ــفية ومفاهيمي ــة وفلس ــات فكري ــات واتجاه ــاليب وتقني ــارب وأس ــن تج ــث ع ــا للبح ودافًع

ــة ..  ــة هائل ــة ومعلوماتي ــة ورقمي ــورات تكنولوجي ــهد ث ــوم يش ــا اآلن وكل ي ــا بالن ــتقبل ف ــا للمس ــة بطبيعته ــال متطلع ــي أجي فه

إنــه صالــون الشــباب الــذي بــزغ فجــره يف أواخــر الثانينيــات مــن القــرن املــايض ليصبــح أحــد أهــم روافــد إثــراء الحركــة التشــكيلية 

املرصيــة مبــا أحدثــه مــن حــراك وفاعليــة ومبــا قدمــه مــن أســاء بــات لهــا وزنهــا عــى الســاحة التشــكيلية .. وكــم مــن تجــارب غــر 

تقليديــة ولــدت مــن رحــم الصالــون، كانــت وقتهــا طليعيــة حداثيــة واآلن رســخت لنفســها وألصحابهــا .. إنــه املشــهد الــذي ال ميكــن 

تفويتــه مــن أجــل االســتمتاع بالفــن .. باملغامــرة اإلبداعيــة .. بــروح التنافســية املتوهجــة .. وكلــا تحــرر الفنــان الشــاب مــن تأثــر 

أســاتذته نحــو ذاتــه باحثـًـا عــن هويــة خاصــة بــه كلــا كان قــادًرا عى تســجيل اســمه كفنــان واعد ملســتقبل حركــة رائدة هــي الحركة 

التشــكيلية املرصيــة .. فــكل التحيــة لفريــق العمــل واللجنــة املنظمــة وكل أمنيــات التوفيق دامئًـــا للشــباب .. األمل .. الغد.. املســتقبل.

ا.د. وليـــد قانــوش

 رئيــس قطــاع الفنــون التشــكيلية





ــة  ــم الفني ــم وتجربته ــة لرحلته ــة الحقيقي ــو البداي ــباب فه ــن الش ــاة الفنان ــة يف حي ــات الهام ــدى املحط ــباب إح ــون الش ــد صال يع

وجــواز مرورهــم إىل الحركــة التشــكيلية املرصيــة وكــا ينتظــره الشــباب لتقديــم أنفســهم فهنــاك الكثــر مــن النقــاد واملهتمــن بالفــن 

التشــكييل مــن يرتقــب هــذا الحــدث باهتــام لرصــد بعــض الوجــوه الشــابة الواعــدة والتعــرف عــى أفكارهــم وتجاربهــم الفنيــة. 

ــة  ــدورات املاضي ــا خــالل ال ــي تابعناه ــد تشــهد خــروج بعــض األســاء الت ــي ق ــة الت ــدورات االنتقالي ــدورة إحــدى ال ــك ال ــد تل وتع

لتخطيهــم ســن املشــاركة وبدايــة ظهــور جيــل جديــد مــن الشــباب نتطلــع إىل التعــرف عليهــم ونأمــل أن يســتطيعوا الحفــاظ عــى 

مســتوى وقيمــة صالــون الشــباب كأحــد األحــداث الفنيــة الهامــة والتــي دامئــا مــا كانــت تتميــز بالحيويــة الفنيــة والتجــارب اإلبداعيــة 

القامئــة عــى التجريــب والتجديــد. 

ا. دالـيـــا مـصـطــفـــى
رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون





الفنان أ.د/ وليد قانوش                                            رئيًسا للجنة

الفنان .أ.د/ عادل محمد ثروت                                   عضًوا 

الفنانة .أ.د/ سيدة محمود خليل                                 عضـًوا

الناقدة .د/  هبة عزت الهواري                                   عضـًوا     

أ/ داليا مصطفى محمد                                            رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون

أ / محمــد إبراهيـم توفيــق علـي                              مدير قصـر الفنون

الفنان أ.د/ عادل محمد ثروت                                    رئيًسا للجنة

الفنان د/ أسامة حمزة زغلول                                     عضًوا

الفنانة د/ جيهان فايز عبد العزيز                               عضًوا

الفنانة .أ.د/ سيدة محمود خليل                                 عضًوا

الفنان د/ محمد نبيل عبد السالم                                عضًوا

الناقدة .د/ هبة عزت الهواري                                    عضًوا

الفنان/ إسالم عبد الله                                              عضًوا

الفنانة/ أميمة رشاد جالل                                         أمينة اللجنة

اللجنة العليا المنظمة للصالون

لجنة الفرز والتحكيم









أحمــــد مجــــدي أحمـــــد

أحمــد مجـــدي عبـــد اللـه

أحمـــد محمــــود سليمـــان 

إســالم محمــد سيــف النرص

البــــراء أحمـــد صـــالـــــح 

السيــد محمــــد مهــــــدي 

آيــة عبــد الغنــي أحــمـــد

بيسـان أحمــد عبــد البــاري

تسنيـــم بــــــدر محــمــــد

حنـــان رمضـــــان محمــــد

داليـــــا مــاجــــد محمــــد 

دينـــــا صموئيـــــل نصــــر

دينــا عبــد الرحمــن ســـالم

رحـــاب عبـد الفتـاح هـارون

روان عبــــد الســـــالم عيــد 

رومـانــــي صـــادق حــنــــا 

ريهــــام محمـــــد محمــود

ســــــارة أحمـــــد ذهنــــي

ســـــارة أميــــن طنطــــاوي 

ســـارة محمـــد عبــد العـال

ساندريــــن عمــــــاد حنـــا

سعــــــد السيــــد سعــــــد 

سلـــــوى محمــــد صبـــــح

سميحـــة محمـــد تهامــــي

شاهنـــدة أحمـــــد ذكــــي

شـــذا محمـد صـالح الديــن

صفيــــة يحيـــــي حســـــن

عليــاء سالمـة عبـد العظيــم

عمـــــر عــــــادل نفــــادي 

عمـــــرو ياســــــر زناتـــــي

فاطمــة الزهــراء جال سعد

فاطمة الزهراء محمد إبراهيم 

فـاطمـة شـــاكــر عبدالـــاله

فيلوباتيـــر حليـــم عجيـــب

محمـــد أحمـــد عبـد العـال

محمـــد إيهــــاب محمـــــد

محمــد حسيـن عبـد الباقـي

محمــــد طـــــارئ أنــــــور 

محمـــد مدحــــت السيــــد

محمــود عبـد الحميـد متــام

محمـود عبـد الشافـي بيومي

مــريـــم عمــــــران سـالــم

مريـــم محمـــد إبراهيـــــم

مصطفـــى سيـــف النصــــر 

منــــــال شعيـــــــب عـــيل 

منـــة الله محمــــد حســـن

منـــــى حمـــــدي فـــــودة

منـــــى مهيمــــن محمــــد

مهنــــد يوســــف أحمـــــد 

مؤمــــن محســــن فتحــــي

ناجــــح أحمــــد محمــــود 

نسمــة محمـود عبد املعبـود

نـور الديــن حسيــن حســن

نــــــوران علــــي صقـــــــر

نورهـان طـارق صـالح الديـن

نورهـان محمــــد عصمــــت

هــايــــدي محمـــد نايـــــل

هــــــدى السيــــد مشــــاق

هديـــر جمــــــال أحمـــــد

ياسميــن عبـد السـالم غزالـي

يوســــف منتصــــــر ذكـــي 



بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة األقــرص، باحــث 
يف مرحلــة املاجيســتر يف فلســفة الفنــون التشــكيلية، 
شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: املعــارض 
الجاعيــة التابعــة لــوزارة الثقافــة، ملتقــى التصويــر 
الجــداري مبطــروح 2017، ورشــة رســم االسكتشــات 
لتوثيــق تــراث مدينــة القصــر، معــرض جاعــي 
بالزمالــك 2019، معــرض أجنــدة 2020، ســيمبوزيوم 
ــي  ــرض جاع ــي 2020، مع ــرص األفريق ــة األق جامع
 ،2020 األفريقــي  الســينا  ملهرجــان  مصاحــب 
مهرجــان يض للشــباب العريب 2020، صالون الشــباب 
31 لـــ 2020، الورشــة املصاحبــة لســيمبوزيوم األقرص 
الــدويل للتصويــر يف دورتــه الثالثــة عــرش 2020، 
ملتقــى مراســم تونــس للرســم والتصويــر بالفيــوم يف 

دورتــه األوىل 2021.

أحـمد مجـدي أحـمد

أهل الشائل – زيت عى كانفس – 120 × 200 سم
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بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2016 ، عمــل بالتدريــس فــور تخرجــه ثــم التحــق بكليــة 
الفنــون الجميلــة بالزمالــك، عضــو مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة املرصيــة 
ــال  ــد مــن املعــارض داخــل مــرص وخارجهــا، ن لشــباب التشــكيلين، شــارك يف العدي
عــدة  جوائــز منهــا: الجائــزة األوىل يف مســابقة إبــداع 2، جائــزة صالــون الشــباب 31 
مجــال التصويــر، جائــزة منحــة اإلقامــة الفنيــة تنظيــم مؤسســة ســاويرس بالتعــاون 
ــدى األفــراد  مبــرص وخارجهــا، ولــدى  ــات ل ــه مقتني مــع مركــز الفيــوم للفنــون، لدي

مؤسســات منهــا: متحــف الفــن الحديــث، البنــك األهــيل املــرصي. 

أحمد مجـدي عبد الله

إيزيس ومراكب الشمس – زيت عى كانفس – 120 × 190 سم

15



يف  عــام  دبلــوم   ،2013 فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس 
بــرصي  فنــان   ،2017 والتصويــر  الرســم  تخصــص 
معــارص يهتــم بالوســائط الجديــدة والدمــج بــن 
ــاع  ــي بقط ــم فن ــل كقي ــا، يعم ــوم والتكنولوجي العل
الفنــون التشــكيلية منــذ 2015، هــو اآلن يعــد لرســالة 
التحــق بربنامــج  التخصــص،  املاجيســتر يف نفــس 
الجديــدة  والوســائط  الرقميــة  الفنــون  يف  زمالــة 
يف مؤسســة كايروترونيــكا يف مــرص بالتعــاون مــع 
عــدة جوائــز  نــال  impact يف هولنــدا،  مؤسســة 
أهمهــا: الجائــزة الكــربى يف صالــون الشــباب 27، 
التجهيــز يف  ، جائــزة  الثــاين  جائــزة مهرجــان يض 
الفــراغ صالــون الشــباب 30، جائــزة مهرجــان مــا بعــد 
الكورونــا ، الجائــزة التشــجيعية لصالــون الشــباب 32.

أحمد محمود سليامن

حدائق االنتظار– صدأ وخامات مختلفة – من جزئن -  2 × 3 مرت 
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بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم التصويــر، فنــان تشــكييل مــرصي، عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة 
املرصيــة لشــباب التشــكيلين، عضــو جمعيــة محبــي الفنــون، عمــل بتدريــس الفنــون يف مراســم 
خاصــة، متاحــف، معــارض حكوميــة، بعــض املحــارضات يف كليــات فنية مختلفــة، شــارك يف العديد 
مــن املعــارض الجاعيــة واملســابقات منهــا: مســابقة الطالئــع 61، مســابقة إبــداع الجامعــات 10، 
مســابقة الفنــون البرصيــة 2021، عــدد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا: معــرض شــباب التشــكيلين 

للبورتريــه، صالــون فنــون مــرص ، معــرض طــالب كليــة الفنــون الجميلــة يف 3 دورات. 

إسالم محمد سيف النرص

مفرتق الطريق – ألوان زيتية – 100 × 190 سم
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الرتبيــة  بكليــة  معيــد 
ــا- ــة املني ــة- جامع الفني

قســم الرســم والتصويــر، 
شــارك يف العديــد مــن 
يف  الجاعيــة  املعــارض 
مــرص واململكــة العربيــة 
الســعودية، العديــد مــن 
ــة منهــا:  مســابقات الفني
ــام  ــداع 9، أق مســابقة إب
بقــرص  فــردي  معــرض 

ثقافــة املنيــا.

البـراء أحـمد صـالـح

ألوان زيتية – 153 × 96 سم
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معيــد يف كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة املنصــورة ، شــارك يف صالــون الشــباب 26-
30، صالــون الطالئــع 54 - 55 ، صالــون نــوار للرســم الــدورة التأسيســية األوىل  2017، 
مســابقة التصويــر الرســم الــدورة الثالثــة مؤسســة فــاروق حســني للثقافــة والفنــون  
2022 ، معــارض جاعيــة أخــرى ، ورش فنيــة تعليميــة ، نــال إحــدى جوائــز صالــون 

نــوار للرســم الــدورة التأسيســية، لديــه مقتنيــات لــدى األفــراد مبــرص وخارجهــا.

السـيد محـمد مهـدي

مدارات – زيت عى كنفاس – 123 × 193 سم
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ــارة  ــوس تج ــد 1992، بكالوريــ مواليـــ
ــوم  ــرة 2014، دبلـــ ــة القاهـــ جامعـــ
الدراســات الحــرة بكليــة فنــون جميلــة 
ــو  ــوان 2014 - 2015 ، عض ــة حل جامع
ــاركت  ــدة، ش ــة الواح ــة اللقط يف جاع
يف العديــد مــن املعــارض منهــا: صالــون 
 ،2016 الصغــرة  لألعــال  الســاقية 
بينــايل أوســرتاكا للشــباب 2019، صالــون 
أبيــض وأســود الــدورة الخامســة 2020، 
مهرجــان يض    ،31 الشــباب  صالــون 

ــع. ــريب الراب ــباب الع للش

آيـة عبد الغني أحمد

خامات متعددة أكريليك وكوالج – 60 × 50 سم
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بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية، مهتمــة بالفــن 
التشــكييل وبالفنــون عامــة بكامــل فعالياتهــا وأشــكالها، شــاركت 
ــيخ 2018،  ــة رشم الش ــايل الشــباب مبدين ــا: بين ــارض منه ــدة مع يف ع
معــرض النــد ســكيب بكليــة الفنــون الجميلــة، معــرض شــباب فنــون 

ــعيد. ــود س ــف محم مبتح

بيسان أحمد عبد الباري

والدة رجل - أكريليك – 120 × 100 سم
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بكالوريــوس تربيــة فنيــة قســم ثقــايف 2020، مهندســة ديكــور، شــاركت يف معــرض 
صنــع يف مــرص2016، معــرض تجاعيــد 2019  بقــرص محمــد عــيل، صالــون الشــباب 
الــدورة 31 - 32 ، شــاركت يف مســابقة مؤسســة فــاروق حســني للثقافــة والفنــون 

الــدورة الثانيــة 2021.

تـسـنيم بـدر محـمد

مملكتي – زيت عى توال – 120 × 80 سم
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مواليــد 1997، بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة اإلســكندرية 2020 ، مدرس 
فنــون مبركــز بــاب عــرشة للــدورات الفنيــة- اإلســكندرية ، شــاركت يف معــرض 
Creation of N. Roerich باملركــز الثقــايف الــرويس باإلســكندرية 2019 ، 
معــرض شــباب التشــكيلين الثــاين 2020، صالــون شــباب أتيليــه اإلســكندرية 
يف دورتــه 24 لـــ 2020، مهرجــان يض للشــباب العــريب الثالــث 2020 ، معــرض 
ــة 60 يف متحــف محمــود ســعيد 2022 ، مهرجــان  مشــاريع التخــرج الدفع

الــداو الــدويل للفنــون يف نســخته األوىل 2022 .

حنـان رمضـان محمد

مرثية – وسائط متعددة – 150 × 200 سم 
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ماجيســتر يف الفنــون الجميلــة- تخصــص الجرافيــك - جامعــة حلــوان  
2020، مــدرس مســاعد بكليــة الفنــون الجميلة-جامعــة املنصــورة - 
ــا: معــرض  ــارض منه ــن املع ــد م ــك، شــاركت يف العدي قســم الجرافي
مختــارات عربيــة 1 ، 2 جالــري يض، معــرض مراكــب الربلــس الــدورة 
الثامنــة يف جالــري ازاد، معــرض أجنــدة الــدورة الرابعــة عــرش، 
ــدورة 54 - 56 -61 -  ــون ال ــي الفن ــة محب ــع بجمعي ــابقة الطالئ مس
62، صالــون الجنــوب، مهرجــان يض للشــباب 2 -  3 - 4، صالــون 
ــكيلين،  ــن التش ــة الفنان ــع لنقاب ــاف التاب ــرض أطي ــباب 29، مع الش
مهرجــان مــا بعــد الكورونــا 2020 بأتيليــه العــرب للثقافــة والفنــون 
ــم 2022  ــة مــرصي قدي ــة فرعوني ــن بنكه ــري يض، مســابقة الف جال
ــدورة 2 - 3،  ــني ال ــاروق حس ــابقة ف ــن، مس ــري يض املهندس بجال

ــداع 4. مســابقة إب

داليـا مـاجـد مـحمـد

املقهى – أحبار ملونة وكوالج – 110 × 110 سم
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مــدرس مســاعد بقســم الرســم والتصويــر- كليــة الرتبيــة الفنيــة، شــاركت يف 
صالــون العــرض األول بقاعــة ســعد زغلــول 2016 ، معــرض هيئــة تدريــس 
قســم الرســم والتصويــر بقاعــة إبــداع الزمالــك 2019 ، معــرض ومســابقة 
الفنــون البرصيــة للشــباب مبركــز الحريــة لإلبــداع اإلســكندرية 2019، 
ــة 2020 ،  ــم النوب ــى مراس ــر 2020، ملتق ــدويل للتصوي ــرص ال ــى األق ملتق
مهرجــان ضــئ للشــباب العــرىب 2020 ، معــرض روتــاري مبتحــف محمــود 
مختــار 2022، صالــون الشــباب 28 - 30  - 32، فعاليــات املؤمتــر الوطنــي 
ــف  ــخيص مبتح ــرض ش ــت مع ــيخ، أقام ــام يف رشم الش ــباب املق األول للش
محمــود مختــار 2019 - 2020 ، نالــت جائــزة ومنحــة اإلقامــة الفنيــة مــن 
ــع  ــرض الراب ــر يف املع ــزة التصوي ــوم ، جائ ــز الفي ــاويرس ومرك ــة س مؤسس
ــفارة  ــوان وس ــة حل ــة وجامع ــة وزارة الثقاف ــت رعاي ــة تح ــال الفني لألع
رصبيــا 2017، جائــزة التميــز ىف التصويــر مســابقة فــاروق حســني 2020 .

دينـا صـمـوئيـل نصـر

Identification  - زيت عى توال – 120 × 145 سم – 9 أجزاء
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ــون  ــة الفنــ ــة بكليـــ طالبــ
ــة املنصــورة  ــة -جامع الجميل
املستـــوى الخامــــس قســــم 
تصويــر زيتــي، شــاركت يف 
عــدة معــارض تابعــة للكليــة 
منهــا: معــرض الخطــوة األوىل 
الخامـــس،  معـــرض الخطـوة 
ــرض  ــادس، معـ ــى الس األولـ

ــة. ــات فني إرشاق

دينا عبد الرحمن سالم

طموح – باستيل – 100× 70 سم                         براءة – ألوان زيتية – 120 × 100 سم
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ــة- ــة الفني ــة الرتبي ــزة 1988 ، مــدرس مســاعد بكلي ــد الجي موالي
جامعــة حلــوان 2017 ، رســام روايــات دار نــرش إدی وجيت 2010 
ــرة ،  ــة بالقاه ــة األمريكي ــة الجامع ــب تعليمي ــام كت -2011 ، رس
شــاركت يف ورشــة مبهرجــان أوســرتاكا الــدويل للفنــون رشم الشــيخ 
ــا: معــرض  ــد مــن املعــارض منه 2013 ، 2015، شــاركت يف العدي
صالــون الســاقية لألعــال الصغــرة ســاقية عبــد املنعــم الصــاوي 
2011 ، معــرض اتجاهــك أنــت وحــدك يف الــدورة 23 مــن صالــون 
ــث 2015 ، معــرض  ــض وأســود الثال ــون أبي الشــباب 2012 ، صال
ــات  ــرض ومض ــكندرية 2015 ، مع ــباب اإلس ــينا األول للش الرتاس
ــة 2016،  ــة الجامعــة األمريكي ــك كامبــس مكتب ــري الجري يف جال
معــرض جاعــي شــذا املســك مبمــر كــوداك 2022 ، معــرض 

جاعــي أرت تــو هــرت بدايــة 3 بجالــري وهبــة 2022 

رحاب عبد الفتاح هارون

نون – ألوان أكريليك عى قاش –150 ×150 سم 
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 بكالوريوس فنون تطبيقية-قســم 
ــل  ــوان، تفض ــة حل النحت-جامع
اســتخدام الباســتيل يف معظــم 
أعالهــا مــع الرتكيــز عــى جســم 
تضمنــت  وعواطفــه،  اإلنســان 
ــاء وصــور  ــا صــور لألصدق لوحاته
ــن  ــلوبها م ــور أس ــد تط ــة، ق ذاتي
ــرة  ــة متأث ــة إىل التعبري التجريدي

ــة. ــة الرسيالي باملدرس

روان عبد السـالم عيد

انفصال – باستيل عى ورق – 157 × 118  
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بكالوريــوس فنــون جميلــة جامعــة حلــوان 2021، 
شــارك بالعديــد مــن املعــارض داخــل جمهوريــة مــرص 
العربيــة ، دولــة الصــن ، شــارك يف بينــاىل بيكــن الدويل 
ــات  ــاب واأليقون ــن القب ــدد م 2021 ، شــارك برســم ع
القبطيــة ، نــال جائــزة منحــة التفــرغ 2021، نــال عــدة 

جوائــز يف مجــال التصويــر الزيتــي .

رومـانـي صـادق حـنا

سجن افرتايض – زيت عى قاش – 60 × 60 سم 
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فنــون  بكالوريــوس   ،1990 مواليــد 
الداخــيل  التصميــم  تطبيقية-قســم 
الفنــون  بكليــة  ماجيســتر  واألثــاث، 
فنانــة   ، حلــوان  التطبيقية-جامعــة 
ومصممــة ديكــور حــرة تعمــل كمــدرس 
مســاعد بكليــة فنــون تطبيقيــة جامعــة 
6 أكتوبــر،  شــاركت يف العديــد مــن 
املعــارض وورش العمــل الجاعيــة عــى 

املســتوى املحــيل والــدويل.

ريهـام محمد محمود

ال أعلم - ألوان أكريلك عى توال – 155 × 140 سم - جزئن  
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جميلــة-  فنــون  بكالوريــوس 
ــة  ــي- جامع ــر زيت ــم تصوي قس
ــد جــدا  ــر عــام جي ــا بتقدي املني
حــرة  أعــال  تعمــل   ،2019
وتقــدم ورش رســم تعليميــة.

سـارة أحـمـد ذهـني

عزلة ثقافية – ألوان زيتية – 95 × 120 سم 
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مواليــد 1994، بكالوريــوس فنــون جميلة-جامعــة حلــوان 
املعــارض  مــن  العديــد  ىف  شــاركت   ،2017 بالزمالــك 
الدوليــة واملحليــة منهــا: معــرض وجــوه مــن مــرص بــدار 
ــون  ــداع 2016، صال ــابقة إب ــة 2015 ، مس ــرا املرصي األوب
الشــباب 2017 ، 2018 ، 2020 ، بينــايل بكــن الــدويل 
الثامــن بالصــن 2019 ، معــرض أرت تــاون 2020 ، بينــايل 
ــدويل ببنجالديــش 2022، أقامــت معــرض فــردي  آســيا ال
نحيــب صامــت بجالــري موشــن بالزمالــك 2021، نالــت 
ــر 2019،  ــرا للتصوي ــدار األوب ــاف ب ــابقة أطي ــزة مس جائ
للتصويــر2020،  الثــاين  الــدويل  ديفــن  بينــايل  جائــزة 
تكريــم مســابقة يض للشــباب العــريب 2020، تكريــم 

ــني 2020. ــاروق حس ــابقة ف مس

سـارة أيـمن طنطاوي

نجاة – زيت عى كتان – 130 × 195 سم 
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طالبــة بكليــة الفنــون الجميلــة - قســم التصويــر- الزمالــك، 
تهتــم يف أعالهــا بالحالــة اإلنســانية عامــة ويف الــرشق 
املرئيــة  الفنيــة  األعــال  مــن خــالل  األوســط خاصــة 
ــة  ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــو يف جمعي ــة، عض والتصويري
اللقطــة الواحــدة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة 
منهــا: معــرض الجمعيــة املرصيــة للفنانــن التشــكيلين 
ــة  ــاطر يف قاع ــرض أس ــحور2021، مع ــرض املس 2020، مع
دميــي بالزمالــك2022، معــرض جوائــز مؤسســة فــاروق 
حســني 2022، معــرض اســتجابة برصيــة مــع كوكــون عــام ، 
معــرض بــالج شــامبليون بجاليــس اكســس 2022 ، مهرجــان 

يض للشــباب العــريب 2022 . 

سارة محمد عبد العال

موايش – زيت عى توال – 70 × 100 سم  
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مواليــد القاهــرة 1999، بكالوريــوس فنــون جميلة-جامعــة حلــوان- قســم ديكــور- شــعبة 
ــامل  ــا يف استكشــاف ع ــددة التخصصــات، وجــدت متعته ــة متع ــة 2022، فنان ــون تعبري فن
ــار،  ــن الكب ــن الفنان ــد م ــى العدي ــرف ع ــات والتع ــارض واملهرجان ــالل املع ــن خ ــن م الف
شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض فــرح الفوتوغرافيــة للتصويــر الضــويئ 2021، 
مهرجــان مدينــة زويــل للعلــوم والتكنولوجيــا كعضــو يف فريــق الفنــون الجميلــة املســئول 

ــات القصــرة 2021 . ــذ الغــرف املخصصــة للمحــارضات واملرسحي ــم وتنفي عــن تصمي

سـاندرين عمـاد حـنا

تالل الظالل 1 – زيت عى توال – 20 × 25 سم

تالل الظالل 2 – زيت عى توال – 20 × 25 سم  
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بكالوريــوس فنــون جميلة-الزمالك،شــارك 
ــي  ــرض فـ ــاب 29، مع ــون الشبـ ــي صال فـ
حـــب األوبـــرا بــــدار األوبـــرا املرصيــة 
احتفــاال مبــرور31 عاًمــا، معــرض أبيــض 
ــرص  ــرض ق ــرة، مع ــود لألعــال الصغ وأس
ثقافــة املنصــورة ، معــرض قــرص ثقافــة 
اإلساعيليــــة، معـــرض األقصـــر للشـــعر 
العــريب، نــال املركــز الثالــث يف معــرض قــرص 
ثقافــة األنفــويش باإلســكندرية، املركــز األول 
يف صالــون الدلتــا، املركــز الثالــث يف معــرض 
احتفــاال مبهرجــان  األقــرص  ثقافــة  قــرص 

الســينا األفريقيــة ملحمــة ســمراء. 

سعــد السيــد سعـد

ظيل هو صديقي الوحيد – ألوان زيت – 70 × 50 سمالقليل من العطف – ألوان زيت – 70 × 50 سم  
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ــاركت يف  ــوان، ش ــة حل ــة الفنية-جامع ــة الرتبي ــة بكلي ــد 2000، طالب موالي
ــر. ــهادتن تقدي ــت ش ــة، نال ــارض الفني ــن املع ــان م اثن

سـلوى مـحمد صـبـح

عامل ضبايب – أحبار مائية – 70 × 100 سم – 4 أجزاء  
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مواليــد 1992 ، مــدرس مســاعد بقســم الرســم والتصوير-كليــة الرتبيــة الفنية، شــاركت 
يف العديــد مــن املعــارض الجاعيــة منهــا: صالــون الشــباب الــدورة 25 حتــى الــدورة 
32، صالــون الجنــوب الــدويل مــن الــدورة  3 حتــى الــدورة 5، مهرجــان يض للشــباب 
العــريب بدوراتــه الثــالث ، ســيمبوزيوم شيرتاشــاال الــدويل الهنــد، نالــت جائــزة الرســم 
بصالــون الشــباب 2021، جائــزة عايــدة عبدالكريــم جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، 
جائــزة املشــاركة  يف ســيمبوزيوم األقــرص الــدويل، صالــون الشــباب 29، الجائــزة الكربى 

لصالــون الجنــوب الثالــث باســم الجامعــة الربيطانيــة.

سميحة محمد تهامي

اختيار متعدد –أكريليك عى توال أكريليك عى ورق

 190 × 280 سم – 45 جزء
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ــم  ــدة بقس ــوان 2020 ، معي ــة حل ــة جامع ــون جميل ــوس فن  بكالوري
ــت يف مجــال الصحافــة يف  ــا، عمل التصويــر الجــداري يف الكليــة ذاته
ــة  ــت كمتدرب ــاح الخــر 2017 - 2018، عمل ــة صب ــي مبجل القســم الفن
ــن  ــد م ــا العدي ــاة 2018 ، له ــدويل وحــدات الحي ــم املعــرض ال يف تنظي
املشــاركات يف املعــارض الجاعيــة واملســابقات املعنيــة بالفنــون البرصية 
منهــا: معــرض بدايــة الــذي نظمتــه مجلــة صبــاح الخــر، مســابقة اليــوم 
ــون  ــية للفن ــة الفرنس ــا األكادميي ــي نظمته ــة الت ــة العربي ــي للغ العامل
واملعهــد الثقــايف الفرنــي بالتعــاون مــع كليــة الفنــون الجميلــة، معــرض 
ــايف  ــد الثق ــع املعه ــاون م ــن التشــكيلين بالتع ــة الفنان ــات لنقاب املبدع

اإليطــايل ومؤسســة مــرص املســتقبل .

شـاهندة أحمد ذكـي

ألوان زيتية – 80 × 100 سم 
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مواليــد 2000، طالبــة بكليــة فنــون جميلة-قســم تصويــر- شــعبة تصويــر زيتــي-
جامعــة األقــرص،  شــاركت مبعــرض تابــع لكليــة الفنــون الجميلــة باألقــرص، معــرض 

بيــت الشــعر يف األقــرص.

شذا محمد صالح الدين

ليلة من الرتاث – ألوان زيت عى توال – 80 × 100 سم                           

الحياة اليومية – ألوان زيت عى توال – 50 × 35  سم – جزئن

39



ــات  ــارض وفعالي ــدة مع ــاركت يف ع ــك ، ش ــة - الزمال ــة فني ــوس تربي بكالوري
فنيــة منهــا: بينــايل رشم الشــيخ الــدويل للتصويــر، معــرض الخريــف والشــتاء 
ــايل  ــن، بين ــة أدم حن ــر قاع ــز الهناج ــريت مرك ــى فك ــاوي، ملتق ــاقية الص بس
الخــزف األول بقــرص الفنــون، مســابقة إبــداع عــى مــدار ثــالث دورات، 
اإلرشاف الفنــي مبلتقــى األول لثقافــة الطفــل بهيئــة قصــور الثقافــة، امللتقــى 
الثــاين بقــرص ثقافــة اإلســاعيلية ، امللتقــى الثالــث باإلســكندرية، نالــت املركــز 
األول مبســابقة بينــا نرســم أثارنــا باملركــز الثقــايف بــأرض الجولــف، املركــز الثــاين 
جمهوريــة مبســابقة فكــرة لفــن الكاريكاتــر وزارة الشــباب والرياضــة، املركــز 
األول عــى مــدار دورتــن مبســابقة مالمــح مــن الهنــد مبركــز موالنــا ازاد، املركــز 

ــدار املعــارف. ــر التابعــة ل ــة مبســابقة العمــل األول كاريكات األول جمهوري

صـفية يحـيى حسـن

أكريليك عى توال – 100 × 140 سم 
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املعهــد  مواليــد 1997، بكالوريــوس مــن 
العالـــي للفنــــون التطبيقيـــة بالقاهـــرة 
ــي  ــم الداخلـ ــم التصمي ــدة - قســ الجديــ
ــوت  ــرض ارتـ ــي معـ ــاركت فـ ــاث، شـ واألثـ

.2019 األهــرام  بجريــدة 

علياء سالمة عبد العظيم

مفارقة – أكريليك عى توال – 180 × 200 سم 
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مواليــد 1999، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم تصوير- جامعة اإلســكندرية 2022، 
يعمل يف مجال الجرافيك ديزاين وفن الديجيتال منذ 2017 ، شارك يف معرض محمود 
ســعيد لدفعــة 60 لقســم التصويــر، معــرض بجالــري vermillion  باإلســكندرية.

عـمـر عـــادل نفـادي

 انفصال – خامات متعددة – 80 × 120 سم  
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مواليــد اإلســكندرية، ليســانس الحقــوق  2018، طالــب بكليــة الفنــون الجميلة-جامعــة 
اإلســكندرية، شــارك بالعديــد مــن املســابقات واملعــارض الفنيــة وامللتقيــات أهمهــا: معــرض 
أول مــرة مبكتبــة اإلســكندرية لدورتــه الخامســة عــرش 2021، نــال الجائزة التشــجيعية مبســابقة 
نــوار للرســم لدورتــه الثالثــة 2019، الجائــزة التشــجيعية لصالــون الشــباب باإلســكندرية 
لدورتــه  24 لـــ 2020، جائــزة مســابقة الطالئــع لدورتــه 61 لـــ 2021 باســم األســتاذ بــدر الدين 

أبــو غــازي 2022،  لديــه العديــد مــن املقتنيــات مبــرص.

عـــمرو يارس زناتـــي

     طبيعة صامتة تحت اإلنشاء – ألوان زيتية عى خشب – 70 × 100 سم 

يف العلمن – ألوان زيتية عى توال – 100 × 120 ســم
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التصويــر  قســم  جميلــة-  فنــون  بكالوريــوس   ،1999 مواليــد 
الزيتي-جامعــة اإلســكندرية، شــاركت يف عــدد مــن املعــارض الفنية 
واألنشــطة الثقافيــة منهــا: معــرض مرشوعــات التخــرج دفعــة 60 
ــة  ــرض بداي ــة 2022، مع ــون الجميل ــة الفن ــر بكلي ــم التصوي بقس
مبجمــع متاحــف محمــود ســعيد باإلســكندرية 2022، معــرض 
اإلنســان والبيئــة مبناســبة اســتضافة مــرص ملؤمتــر األطــراف التفاقية 
ــن 27   ــه الســابعة والعرشي ــاخ يف دورت ــر املن ــم املتحــدة لتغي األم

ــكندرية 2022.  ــة اإلس ــة جامع ــون الجميل ــة الفن Cop  بكلي

فاطمة الزهراء جامل سعد 

Crows  - فحم وأكريليك وباستل عى خشب – 180 × 150 سم
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بكالوريـــــوس فنـــــون جميلة- قسم 
اإلســكندرية،  جامعــة  التصويــر- 
دي  نوتــردام  كليــة  يف  درســت 
ســيون باإلسكندرية، شاركـــــت فــــي 
الرســم،  مســابقات  مــن  العديــد 
عضــو بالكــورال وبفريــق املــرسح 
بكــورال  بالكليــة، عضــو  الفرنــي 
 2018 منــذ  اإلســكندرية  مكتبــة 

فاطمة الزهراء محمد إبراهيم 

 أداجيو – ألوان زيتية عى توال – 100 ×200 سم   
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ــة- قســم  ــون جميل ــوس فن ــد اإلســكندرية، بكالوري موالي
عملــت  جرافيــك،  مصممــة  املطبوعــة،  التصميــات 
التابــع  الفنــان محمــد شــاكر  كمتطوعــة يف متحــف 
ــارض  ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ــكندرية، ش ــة اإلس ملكتب
الفنيــة منهــا: معــرض خريجــي الطباعــة الفنيــة بجالــري 
فرميلــون 2021، معــرض فيمينايــن كرياتيفتــي بجالــري 
لــــ 2022، معــرض  الشــباب 32  خــان 2022، صالــون 
ــري األهــرام 2022، مســابقة الســفارة  ــة بجال الفــن حري
الصينيــة للفنــون2022، معــرض جالــري ديــدا بــربج 
القاهــرة 2022، معــرض أول مــرة مبكتبــة اإلســكندرية 
2022، معــرض نقطــة انطــالق التابــع ملؤسســة ســاويرس 

ــون 2022. ــوم للفن ــز الفي ومرك

فاطمه شاكر عبد الاله

      الحبيبة الرحلة )1( ، ألوان جواش عى ورق ، 60 × 100 سم 
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بكالوريــوس فنــون جميلــة األقــرص- قســم التصويــر الزيتــي، معيــد 
ــة 2020 - 2021، شــارك ىف  ــون الجميل ــة الفن ــر بكلي بقســم التصوي
معــرض نــوار للرســم باألقــرص 2018 ، املعــرض الجاعــي خطــواط 
املقــام يف  زا ارتــس هــاب جالــري 2021، صالــون الشــباب 32، 
ــال املركــز األول يف مجــال الرســم يف أســبوع الشــباب للجامعــات  ن
ــر  ــاين يف مجــال التصوي ــز الث ــة جامعــة أســوان 2019، املرك األفريقي
الزيتــي مهرجــان إبــداع املوســم التاســع للجامعــات املرصيــة 2021، 

لديــه مقتنيــات  مبــرص وخارجهــا.

فيلوباتري حليم عجيب

شجرة الحياة – زيت عى توال – 120 – 140 سم  
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الفنيــة-  الرتبيــة  بكليــة  معيــد 
اإلرشاف  والتصويــر،  الرســم  قســم 
ــات  ــذ الجداري ــم وتنفي ــى تصمي ع
شــارك   ،2020 املســلحة  للقــوات 
نــال جائــزة  الشــباب،  يف صالــون 
ــنوات  ــدة 4 س ــة مل ــفارة الرصبي الس
متتاليــة مــن 2013 إىل 2017، جائــزة 
ــزة األوىل  ــان يض 2020، الجائ مهرج
ملؤسســة فــاروق حســني للثقافــة 

2022 والفنــون 

محمد أحمد عبد العال

إمياءات بدائية – زيت عى توال – 150 × 160 سم 
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مواليــد اإلســكندرية 1998، فنــان تشــكييل، درس بكليــة 
ــارض  ــن املع ــد م ــارك بالعدي ــرص، ش ــة باألق ــون الجميل الفن
الجاعيــة واملســابقات الفنيــة منهــا: ملتقــى األقــرص الــدويل 
للفنــون البرصيــة 2019، مســابقة جالــري يض للشــباب 
ــر  ــاروق حســني يف مجــال التصوي العــريب 2019، مســابقة ف
ــرض  ــة 2022، مع ــري قرطب ــي يف جال ــرض جاع 2020، مع
جاعــي يف Luxor art gallery 2022، معــرض جاعــي 

ــر 2022. ــز الهناج ــن مبرك ــة آدم حن بقاع

مـحمد إيهـاب محمد

لقطة اعتيادية – أكريليك عى توال – 120 × 150 سم 
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شــارك يف صالــون فنــاين األقاليــم األول 
األول  مــرص  فنــاين  صالــون   ،2015
2016 ، مهرجــان يض للشــباب العــريب 
أجنــدة  معــرض  والثالــث،  الثــاين 
مبكتبــة اإلســكندرية 2019، صالــون 
ــدورة الـــ 30-32، معــرض  الشــباب ال
ــن  ــري ياس ــة بجال ــاحات مختلف مس
2022، نــال الجائــزة األويل بصالــون 
الفيــوم األول تصويــر زيتــي 2017، 
بصالــون  مناصفــة  األوىل  الجائــزة 

األقاليــم األول 2015.  فنــاين 

محمد حسني عبد الباقي

                              أكريليك – 140 × 150 سم                             مراحل وأطوار – أكريليك – 250 × 150 سم                                    
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 بكالوريــوس تربيــة فنيــة، طالــب بالدراســات العليــا- كليــة تربيــة فنية-جامعــة 
ــد  ــارك يف العدي ــة، ش ــة والخاص ــارض العام ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــوان ، ش حل
مــن ورش النحــت والتصويــر، نــال جائــزة إبــداع عــدة مــرات يف مجــال التصويــر 

ــات  مبــرص . ــد مــن املقتني ــه العدي ــي، لدي الزيت

محـمـد طـارئ أنــور

رشاعة درويش – خامات متعددة – جزئن – 100 × 250 سم
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 ،2019 فنيــة  تربيــة  بكالوريــوس 
معيــد بقســم علــوم الرتبيــة الفنيــة- 
طالــب  النفــس،  علــم  تخصــص 
ــن  ــد م ــارك يف العدي ــتر، ش باملاجيس
صالــون  منهــا:  الفنيــة  املعــارض 
مهرجــان   ،32  -  31  -  30 الشــباب 
العــريب،  للشــباب  الثالــث  يض 
 Egypt ،ــا مهرجــان يض بعــد الكورون
 ،2022  international art fair
معــرض رصبيــا 2017، روتــاري 2021، 

 .2020 وأســود  أبيــض  صالــون 

محمد مدحت السـيد

ميكانو – ألوان أكريليك عى كانفاس – 300 × 170 سم
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ــة  ــة- جامع ــة الفني ــة الرتبي ــد بكلي معي
فــاروق  مســابقة  يف  شــارك  حلــوان، 
 ،2021 والفنــون  للثقافــة  حســني 
 2020 والثــاين  األول  روتــاري  معــرض 
- 2021، ســيمبوزيوم مدينتــي الــدويل 
الرابــع للنحــت2017 ، صالــون 28 - 29 ، 

فنيــة 2016. معــرض منوعــات 

محمود عبد الحميد متام

 بال عنوان – أكريليك عى توال – 90 × 110  لكل جزء
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قســم  للســينا-  العــايل  املعهــد  بكالوريــوس 
هندســة مناظــر، شــارك ببعــض األعــال الســينائية 
والتليفزيونيــة كمهنــدس ديكــور مســاعد، العمــل 
ــاد،  ــاليث األبع ــم ث ــج والتصمي ــال بينتن ــال الديجت مبج
العــايل  باملعهــد  لاللتحــاق  مؤهلــة  ورش  تنفيــذ 

للســينا، شــارك ىف صالــون الشــباب.

محمود عبد الشايف بيومي

يتبع – زيت عى خشب – 200 × 125 سم
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مواليــد القاهــرة 2000 ، طالبــة بالفرقــة الرابعــة كليــة الفنــون 
الجميلــة بالزمالــك - قســم التصويــر- شــعبة التصويــر الزيتــي، 
ــدرايس   2021 - 2022،   ــام ال ــة للع ــة للطلب ــرض الكلي ــاركت مبع ش
معــرض مســابقة الفنــون التشــكيلية بجامعــة حلــوان لنفــس العــام، 
األخــرة. الســنوات  للثــالث  للشــطرنج  الجامعــة  بطولــة  نالــت 

مـريم عمـران سـالـم

العب الشطرنج – زيت عى توال – 100 × 120 سم
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 ،2022 حلــوان  فنية-جامعــة  تربيــة  بكالوريــوس   ،1999 مواليــد 
ــوقي 2021 ،  ــد ش ــرص أحم ــة يف ق ــوه نوبي ــرض وج ــاركت يف مع ش

معــرض تجاعيــد يف قــرص محمــد عــيل 2019.

مـريم محمد إبراهيم 

تاليش – ألوان زيت عى توال –  120 × 100
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مواليــد اإلســكندرية، معيــد بكليــة  الفنــون الجميلــة باألقــرص- قســم التصوير 
الزيتــي ، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض منهــا: صالــون الشــباب 29 - 30، 
معــرض أجنــدة 2019، معــرض جائــزة نــوار 2019، صالــون الجنــوب ، معــرض 
يف ســكوتالندا، مهرجان يض العريب 2، نال جائزة صالون الشــباب الـ 30 مجال 
التصويــر، املركــز األول مســابقة الطالئــع جمعية محبــي الفنــون 2020، املركز 
. cib األول ملنتــدى شــباب الجامعــات اإلفريقيــة، لديــه مقتنيــات لــدى بنــك

مصطفى سيف النصـر

اللعبة – أكريليك عى توال – 200 × 150 سم
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مواليــد أســوان 1989، مــدرس مســاعد جامعــة املنصــورة، 
ــزة  ــت الجائ ــذ 2009 ، نال ــة من ــارض الجاعي شــاركت ىف املع
ــة  ــزة الثالث ــع 2018 ، الجائ ــرض الطالئ ــر مبع األوىل ىف التصوي

مبهرجــان يض العــرب 2022.

منـال شـــعيب عـيل

شجرة الخر –أكريليك عى خشب – 3 أجزاء –  160 سم × 200 سم 
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منة الله محمد حسن

 بداية ونهاية – ألوان زيتية – 150 × 200 سم 

 قيلولة – ألوان زيتية 80 × 180 سم

بكالوريــوس فنــون جميلة-جامعــة املنيــا 2019، معيــدة منتدبــة 
يف فنــون جميلــة -جامعــة أســيوط ، طالبة ماجيســتر، شــاركت يف 
العديــد مــن املعــارض منهــا: جالــري يض الفــن بنكهــة فرعونيــة 
2021، صالــون الشــباب 2021، صالــون أبيــض وأســود 2020.
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فنــون  بكالوريــوس   ،1989 مواليــد 
ــات  ــك تصمي ــم جرافي ــة - قس جميل
مــن  العديــد  يف  شــاركت   ،2011
ــة،  ــة والدولي ــة العربي ــات الفني الفعالي
ــا  ــة، لديه ــة ودولي ــز محلي ــت جوائ نال
مقتنيــات لــدى األفــراد والحكومــات 
الجنوبيــة،  كوريــا  إيطاليــا،  مبــرص، 

املكســيك. تركيــا،  اليابــان،  تايــوان، 

منـى حمـدي فــودة

 ذات – خامات متعددة – 5 أجزاء – 300 × 140 
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مواليــد 1997، معيــدة بقســم الرســم والتصويــر- كليــة الرتبيــة الفنيــة -جامعــة 
حلــوان ، شــاركت يف ســيمبوزيوم إحيــاء اإلنســانية املصاحــب لفاعليــات منتــدى 
ــض  ــوان، بع ــة حل ــة لجامع ــة التابع ــارض الفني ــض املع ــامل 2018، بع ــباب الع ش

ــة. ــة الفني ــة الرتبي ــة لكلي املعــارض الجاعي

منـى مهـيمن محـمد

زيت عى توال – 120 × 80 سم 
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ــم  ــا - قس ــة املني ــون جميلة-جامع ــوس فن  بكالوري
التصويــر- شــعبة التصويــر الجــداري، معيــد منتدب 
بجامعــة أســيوط، عضــو بجاعــة اللقطــة الواحــدة 
ــيمبوزيوم  ــة لس ــة املصاحب ــارك يف الورش ــة، ش الفني
األقــرص الــدويل للتصويــر 2016، معــرض شــباب 
التشــكيلين بقــرص محمــد عــى 2020، ورشــة صنــع 
ــب الشــمس  ــون 2021، معــرض مراك ــا للفن يف املني

ــا 2021 . ــدويل باملني ال

مهـند يوسـف أحـمد

تراكيب – ألوان زيتية – 100 × 70 سم
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مواليد القاهرة 1994 ، بكالوريوس تربية فنية - جامعة حلوان . 

مـؤمن محسـن فتحى

زيت عى توال – 170 ×  100 سم
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مواليــد قنــا 1992، معيــد بكليــة الفنــون الجميلــة باألقــرص، شــارك يف 
ــا  ــو إيطالي ــى تورين ــرض جاع ــا: مع ــذ 2013  منه ــة من ــارض الجاعي املع
ــة  ــة اســكتلندا 2017، معــرض األقــرص بقاع ــة العربي 2016، معــرض الجالي
ــري 2021. ــون آرت جال ــة ن ــوث بقاع ــرض ثال ــرىب 2018،  مع ــان املغ خ

ناجـح أحمد محـمود

الحاوي – زيت عى توال – 200 × 150 سم
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بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم تصويــر زيتــى 2021، مدربة 
رســم، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة منهــا: معرض 
ــني،  ــاروق حس ــرض ف ــك ، مع ــة -الزمال ــون جميل ــة فن كلي

معــرض يض، تفضــل الرســم الواقعــي والرســم الرقمــي.

نسمة محمود عبد املعبود

وداًعا سمكتي – ألوان زيت – 60 × 90 سم 
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طالــب بالفرقــة الخامســة كليــة الرتبيــة الفنيــة - 
جامعــة حلــوان، عضــو يف جمعيــة محبــي الفنــون 
ــون  ــدويل للفن ــداو ال ــة ، شــارك يف مهرجــان ال الجميل
بالغردقــة 2022، معــرض بدايــة الثالــث جالــري وهبــة 
بالزمالــك، معــرض رســم مــرص بقاعــة الشــهيد محمــود 
ــدورة األوىل 2020،  ــة ال ــة الفني ــة الرتبي ــيوين بكلي بس
ــد كــوداك  ــري بوســط البل ــة 2021، جال ــدورة الثاني ال
مبعــرض شــذا املســك 2022، معــرض ورد وفانيليــا 

ــالزا 2022. ــأركان ب ب

نور الدين حسني حسن

 Sheeps space ship in the space   - أكريليك عى توال – 1.5 × 1 مرت
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 تــدرس الفــن التشــكييل والرســوم املتحركــة، 
أفــالم   5  ، جاعيــة  معــارض   7 يف  شــاركت 
ــالم يف مســابقة  ــاز أحــد األف ــة ، ف رســوم متحرك
مهرجــان  يف  اثنــان  عــرض  تــم   ، الجزويــت 
أنيمتكــس، تتالقــى الرسياليــة مــع رؤيتهــا وتــرى 
أنهــا أكــر الطــرق واقعيــة لعــرض أيــة فكــرة أو 

ــا . ــاص به ــم خ تصمي

نـوران عــلـى صــقر

أكريليك – 150 × 120 سم
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مواليــد القاهــرة 1995، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2017، معيــدة بكليــة 
ــر، باحثــة ماجيســتر يف مجــال الرســم  ــة الفنية-قســم الرســم والتصوي الرتبي
ــة الفنانــن التشــكيلين، شــاركت ىف معــرض التعــاون  ــر، عضــو نقاب والتصوي
املــرصي الــرصيب املشــرتك بكليــة الرتبيــة الفنيــة، معــرض الطبيعــة وجاليــات 
ــو  ــة جاليلي ــة بقاع ــرض بداي ــيوين 2016، مع ــهيد بس ــة الش ــكيل بقاع التش
2017 ، صالــون املائيــات األول بقاعــة جاليليــو 2018،  معــرض هارمــوىن 
مبؤسســة عبــد القــادر 2018 ، معــرض أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم الرســم 
والتصويــر بقاعــة إبــداع 2019، صالــون يض الثالــث للشــباب 2020، صالــون 
أبيــض وأســود 2020، معــرض شــباب التشــكيلين بقــرص محمــد عــى 2020، 
صالــون مــا بعــد الكورونــا 2020، صالــون الشــباب 31، معــرض أجنــدة 
مكتبــة اإلســكندرية 2021، لديهــا مقتنيــات لــدى األفــراد ، جامعــة حلــوان.

نورهان طارق صالح الدين

 ما فدت – أكريليك عى توال – 80 × 120 سم                                            

 الصعود – أكريليك عى توال – 3 أجزاء – 100 × 200 سم
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 ،1997 القاهــــــرة  مواليـــــد 
جميلــة- فنــون  بكالوريــوس 

جامعــة حلــوان- قســم التصوير 
الزيتــي 2020 ، فنانة تشــكيلية، 
ــك، شــاركت يف  مصممــة جرافي
ــة  ــة بكلي بعــض املعــارض الفني
بالزمالــك،  الجميلــة  الفنــون 
جالــري ملســات بوســط البلــد، 
ــاروق  ــة فــ ــة مؤسســ مسابقــ

حســني 2020 - 2022.

نورهان محمد عصمت

ما قبل وبعد املحاولة – ألوان زيتية عى توال – جزئن – 50 × 70 للجزء الواحد
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فنانــة  القاهــرة،  مواليــد 
ــون  ــوس فن ــة، بكالوري برصي
النحــت  قســم  تطبيقيــة 
ــارى،  ــل  املعمـــ والتشكيـــ
ــد  ــن معهـــ ــت مــ تخرجــ
ــراج  ــم إخــ ــا قســ السينمــ
2021، شــاركت ىف معــرض 
الفــن بنكهــة فرعونيــة يف 

.2022 يض  أتيليــه 

هـايدى محـمد نايـل

Mixed media  باللون الرمادي – 13 جزء  ، 25 × 33 ) 9 أجزاء ( 34 × 42 ) 4 أجزاء(  
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ــة- جامعــة اإلســكندرية 2010،  ــة نوعي ــوس تربي بكالوري
مــدرس مســاعد منتــدب بكليــة الرتبيــة النوعيــة - جامعة 
ــة، مســجلة  ــات الزخرفي ــور، ماجيســتر ىف التصمي دمنه
بدرجــة الدكتــوراه ىف الطباعــة وتقنياتهــا،  قوميســر 
ــن  ــد م ــاركت ىف العدي ــة 2019، ش ــون نوعي ــرض فن مع
املعــارض وامللتقيــات املحليــة والدوليــة، املعــارض التابعــة 
لــوزارة الثقافــة، املعــارض الخاصــة بــوزارة التعليــم العــايل 
ووزارة الشــباب والرياضــة منهــا: منســق معــرض الفنــون 
التشــكيلية مبلتقــى جامعــة دمنهــور الثــاين للفنــون تحــت 
رعايــة وزارة الثقافــة، صالــون الشــباب 30 - 31 - 32، 
ــرض  ــعيد ، مع ــود س ــارض محم ــام 41، مع ــرض الع املع
ــيد  ــف رش ــة مبتح ــورش الفني ــدرب بال ــارصة ، م رؤى مع

ــات مبــرص وخارجهــا . ــا مقتني ــى، لديه الوطن

هـدى السـيد مشـاق

رسوم عى جدار الغربة – أكريليك عى توال – 3 أجزاء – 2 م × 1 م
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مواليــد 1996، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2019، معيــدة بقســم التصميــم بكليــة الرتبيــة الفنيــة-
جامعــة حلــوان، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض أول مــرة  مبكتبــة اإلســكندرية 
2022 ، معــرض الفــن بنكهــة فرعونيــة  مــرصي قديــم  بجالــرى يض 2022، صالــون الشــباب 
ــة اإلســكندرية 2021، مهرجــان يض للشــباب  2021، فرســان ىض 2021، معــرض أجنــدة مبكتب
ــون2017- 2020،  ــرة للفن ــز الجزي ــود مبرك ــض وأس ــون أبي ــري يض 2020،  صال ــرب بجال الع
معــرض صنــع يف مــرص بقــرص محمــد عــيل 2016، نالــت جائــزة مبهرجــان يض الــدورة الثالثــة 
2020، الجائــزة الثالثــة مناصفــة يف الرســم مبعــرض الفــن بنكهــة فرعونيــة مــرصي قديــم 2022.

هدير جامل أحمد

فيلن مضغوط وأكريليك – 3 أجزاء – 165 × 90 سم
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بكالوريــوس فنــون جميلــة-
قســــم تصويــــر- جامعــــة 
ــكندرية 2021، شاركت  اإلس
ىف العديــد مــن املعــارض 
منهــا: معــرض مبتــدأ 2017، 

ــث. معــرض متــربا الثال

ياسمني عبد السالم غزايل

التالىش – ألوان زيتية – 100 × 200 سم
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الفنــون  بكليــة  طالــب  اإلســكندرية،  مواليــد 
الجميلــة، شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة 
صالــون   ،2019 للرســم  نــوار  مســابقة  منهــا: 
الشــباب اإلســكندرية 2020، ملتقــى الســالم الدويل 
ــالح  ــزة ص ــع جائ ــابقة الطالئ ــب 2020، مس بده
طاهــر2021، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 
2022، معــرض احتفاليــة أدهــم وســيف وانــيل 
مبتحــف محمــود ســعيد 2022، ملتقــى املنصــورة 
دورتــه األوىل لكليــات الفنــون الجميلــة 2022، 
العديــد مــن املشــاركات الفنيــة االجتاعيــة، لديــه  

ــرص. ــدة مب ــات عدي مقتني

يوسـف منتصـر ذكـي

زيت عى توال – 150 × 250 سم
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أحمـــد عمـاد الديــن مختـار

أحمــد مخلــــــوف جــــــاد

أدهــــم صـــــــالح محمـــد

أالء أحـمـــــــد حلمـــــــــي

بارثينيــة صموئيـــــل مكــرم 

تقـــى السيـــــــد النجــــــار

دعـــاء عبـد الواحـد إساعيل

دينـــــا أحمــــــد أنــــــــور 

زيـــــــاد محمـــــد عيــــــد 

ساملــــة محمـــــد طـــــارق

سلمـــى أبو زيــد العشــــري

سلمــــى عمـــــاد حلمـــــي

سميـــــة ماهــــــر جمــــال 

ســــوزان محمـــــد الوكيـــل

عبد الرحمن عادل عبد املنعم

عهــد الديـن ناغــم إبراهيــم 

فاطمـــــةالزهــــراء حســـن

محمــد أميــــن التهـامـــــي

محمـــد جمــال إساعيــــل 

محمـود محمـد عبـد الرحمن

مرنــا إيهـاب عبـد العظيـــم 

نرميــــن املحمدي رمضــــان 

والء محمــــــد شكـــــــــري

يوسـف محمــــد مصطفـــى



ــوس هندســـة  بكالوريـــ
ــي  ــل فـ ــة، عمــ معاري
مجـــــال التصميــــــــم 
والتخطيـــط  املعمـــاري 
العمــراين، يحــاول الدمــج 
ــم املعــاري  ــن التصمي ب
والرســم يف لــوح تجريدية 
رمزيــة، شــارك يف صالــون 

الشــباب 31 .

أحمد عامد الدين مختار

أنا ، ألوان مائية وأحبار أكوريل، 3 أجزاء ، 60×120 سم 
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جميلــة  فنــون  بكالوريــوس 
ــعبة  ــك - ش ــم الجرافيــ - قس
 - الجرافيكـــــي  التصميـــــم 
ــارك  ــا 2019 ، ش ــة املني جامع
فـــي العديــد مــــن املعــارض 
الفنيــة منهــا: معــرض جاعــي 
بجامعــة  والطباعــة  للحفــر 
املنيــا 2016، معــرض للحفــر 
الثقافــة،  بقــرص  والطباعــة 
ــة مــرص  معــرض للرســم مبكتب

العامــة مبحافظــة املنيــا.

أحمـد مخـلوف جـاد

األهداف املزيفة ، أقالم تحبر ، اثنن ، 70 × 100 + 70 × 100 سم 
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أكتوبــر  جامعــة   - تطبيقيــة  فنــون  بكالوريــوس 
. جرافيــي  مصمــم   ، واألداب  الحديثــة  للعلــوم 

أدهـم صــالح مـحـمد

تتيم ، أقالم حرب جاف عى ورق ، 7 أجزاء ، 80 ×120سم 
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ــوع 2012، ماجيســتر 2018، شــاركت يف  ــم املطب ــك - شــعبة التصمي ــة - قســم الجرافي ــون جميل ــوس فن بكالوري
العديــد مــن املعــارض منهــا: صالــون الشــباب 2017-2018، معــرض أول مــرة مبكتبــة اإلســكندرية 2018، معــرض 
ــن  ــة الفنان ــون 2018، معــرض بنقاب ــي الفن ــة محب ــع بجمعي ــري يض 2018، معــرض الطالئ الشــباب العــريب بجال
ــة  ــدة مبكتب ــرض أجن ــة 2018، مع ــون البرصي ــدويل للفن ــرص ال ــون األق ــة 2018، صال ــرا املرصي ــكيلين باألوب التش
اإلســكندرية 2019، معــرض يض الــدورة الثالثــة 2020، نالــت العديــد مــن الجوائــز منهــا: الجائــزة الثانيــة رســم 
عــن معــرض نهــر البحــر أســامة، جائــزة الرســم أبــو غــازي عــن معــرض الطالئــع، جائــزة املشــاركة يف ســيمبوزيوم 
األقــرص الــدويل 2017، لديهــا مقتنيــات مبتحــف الفــن الحديــث بــدار األوبــرا املرصيــة بالقاهــرة، لــدى األفــراد مبرص  أالء أحـمــد حــلمي

رسم منفذ بألوان األكريليك وأقالم رصاص عى ورق ، ثالث أجزاء ، 110 × 82 سم لكل جزء .
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طالبــة يف الســنة الثانيــة 
بكليــة الفنــون الجميلــة-

جامعــة املنيــا ، الســنة 
ــر. ــم التصوي األوىل قس

بارثينية صموئيل مكرم

ضوء ، أقالم رصاص ، جزئن ، 50 × 70 سم 
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طالبــة بالفرقــة الرابعــة - كليــة الرتبيــة الفنيــة - الزمالــك، أحــد أعضــاء اللجنــة 
ــة حاســبات ومعلومــات  ــع لجامعــة القاهــرة كلي ــة للنشــاط الطــاليب التاب الفني
scci، شــاركت يف مهرجــان يض العــريب 2022، فعاليــات مهرجــان الزمالــك 

ــرص . ــم م ــرتاك يف رس واالش

تقـى السـيد النـجـار

النداهة ، أقالم حرب ألوان وأحبار مائية عى ورق ، 70 × 120 سم 
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محــرر رســام ومراجــع ومخــرج فنــي بــدار املعــارف ومجلــة أكتوبــر، 
عضــو نقابــة الصحفيــن، نقابــة الفنانــن التشــكيلين، شــاركت يف 
معــرض الطالئــع 2015 ، معــرض فرســان يض الثــاين 2019 ، نالــت 
الجائــزة الكــربى مبعــرض الطالئــع 2015، الجائــزة التشــجيعية يف 
صالــون الشــباب 26، جائــزة الرســم صالــون الشــباب 30، الجائــزة 
الثانيــة مبهرجــان يض للشــباب العــريب، لديهــا مقتنيــات لــدى جمعيات، 

ــا.  ــا وعامليً ــراد محليً ــدى األف ــة، ل ــات فني قاع

دعاء عبد الواحد إسامعيل

منــط أيكولوجــى ، أكريليــك وأحبــار عى ورق ، 6 أجزاء ورســم عى الحائــط ، 2 × 3 م 
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يف  مســاعد  مــدرس   ،1992 القاهــرة  مواليــد 
ــر- ــة - قســم الرســم والتصوي ــة الفني ــة الرتبي كلي

جامعــة حلــوان ، شــاركت يف صالــون الشــباب 
الــدورة 28 - 29 ، معــرض الطالئــع 2017- 2020، 
معــرض أجنــدة مبكتبــة إســكندرية 2018- 2019، 
الهنــد،  أودايبــور يف  ســيمبوزيوم دويل مبدينــة 
معــرض أول مــرة 2018، معــرض خــاص بجالــري 
ــابعة 2019،  ــه الس ــة لدورت ــداع 2019، روزنام إب
نالــت جائــزة املشــاركة يف ورشــة ســيمبوزيوم 
األقــرص الــدويل للتصويــر لدورتــه العــارشة 2017، 
جائــزة الرســم يف صالــون الشــباب 29، جائــزة 

ــر 2020. ــالح طاه ــان ص الفن

دينا أحمد أنور

االتجاه ، أحبار وأقالم عى ورق كانسون ، 10 أجزاء ، 90 × 150 سم
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مواليــد القاهــرة 2003، شــارك يف مركــز الفنــون التشــكيلية 
التابــع لجامعــة حلــوان، مســابقة للتأهــل إلبــداع 10، 
املعــرض العــام التابــع لطــالب جامعــة حلــوان، نــال املركــز 

األول -تخصــص رســم رصــاص وفحــم.

زياد محمد عيد

تجرد وشمول ، رصاص وفحم عى ورق ، 60×60 سم 
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مواليــد املنيــا 1990، بكالوريــوس فنــون جميلة-قســم الجرافيك-شــعبة 
التصميــم املطبــوع 2012 ، مــدرس مســاعد بكليــة الفنــون الجميلــة-

جامعــة النهضــة ، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض املحليــة والدوليــة 
منهــا: معــرض الطباعــة الــدويل للطلبــة بالكليــة ودورانــه حــول بلــدان 
العــامل 2012، 2014، صالــون أســود يف أبيــض ىف دورتــه الرابعــة مبركــز 
الجزيــرة للفنــون 2017، صالــون أتيليــه اإلســكندرية الــدويل للشــباب 
 CIB يف دورتــه الثانيــة عــرش باإلســكندرية 2017 ، معــرض بنــك

بالكليــة 2018، اقتنــاء البنــك ألحــد أعالهــا.

سالـمة محـمد طـارق

ال مرىئ ، فحم وأقالم رصاص ووسائط مختلطة ، 150 × 170 سم 
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ــة فنية-جامعــة  ــوس تربي بكالوري
حلــوان، لديهــا معــرض فــردي 
ــن  ــد م ــاركت يف العدي ــد، ش واح
املســابقات واملعــارض وامللتقيــات 

ــة. ــة والدولي املحلي

سلمى أبوزيد العشـري

أقالم ملونة وألوان أكريليك عى ورق كانسون ، 10 أجزاء ، 130 ×225 سم 
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طالبــة بالفرقــة الرابعــة كليــة الرتبيــة النوعيــة- شــعبة 
مــن  العديــد  يف  شــاركت  أســيوط،  فنية-جامعــة 
الفعاليــات الفنيــة واملعــارض التابعــة لجامعــة أســيوط 

ــة . ــرص الثقاف ــة يف ق املقام

 سـلمى عمـاد حلـمي

         الطفولة ، ألوان خشب ، 70 × 70 سم 
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 بكالوريــوس فنــون جميلــة تعبريــة ، فنانــة تشــكيلية ومصممــة أزيــاء ، بــدأت الحيــاة 
ــك  ــي بدمــج الرســم الحــي مــع ديكــور املــرسح وبعــد ذل ــداع الفن ــز اإلب ــة يف مرك الفني
بــدأت الرســم الحــر، بدايــة مــن 2017 عملــت خــط أزيــاء بدمــج الفــن واألزيــاء بعمــل 

لوحــات فنيــة متنقلــة باألزيــاء اليوميــة . سمية ماهر جامل

Diaries of A cat  أقالم ماركر عى ورق ، 4 أجزاء ، جزئن A4  وجزئن 52×45 
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ــو  ــا ه ــبة له ــكييل بالنس ــن التش ــكندرية، الف ــن اإلس ــكيلية م ــة تش فنان
وســيلة لتفريــغ طاقتهــا وتســجيل مشــاعرها عــى ســطح ملمــوس ومســاحة 
ــدئ  ــدأت كأي شــخص مبت ــا، ب ــو له ــا يحل ــا م ــل به ــا أن تعم مســموح له
بعمــل دراســات أكادمييــة، ومــع تطــور عمليــة التعلــم وجــدت أن انجذابهــا 
لفــن البورتريــه يف تزايــد مســتمر و خاصــة ال Self Portrait،  كانــت 
ــا  ــرب به ــهلة لتع ــة وس ــة سلس ــي طريق ــا ه ــبة له ــة بالنس ــورة الذاتي الص
عــن نفســها حتــى أصبحــت تحــاول تحقيــق ذلــك يف وجــوه مــن حولهــا، 
شــاركت يف معــرض أجنــدة AGENDA املقــام ســنويا مبكتبــة اإلســكندرية .

سـوزان محمد الوكيل

سوزان وأصدقاء ، أقالم جاف وماركر ، 25 جزء ، مقاس الجزء 30 × 35   
املقاس املجمل 175 × 150سم 
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مواليــد القاهــرة 1996 ، بكالوريــوس تربيــة فنيــة - جامعــة حلــوان 2021، شــارك يف العديــد مــن املعــارض منهــا: املعــرض الشــبايب املســتقل تاجر 
البســاطة بقاعــة عــرض مرشبيــة 2016- 2017 - 2018 ، صالــون الشــباب 30، صالــون أبيــض وأســود 2020، مســابقة فــاروق حســني للثقافــة 
ــة  ــالم املرصي ــرات الخاصــة ببعــض املسلســالت واألف ــون 2021 - 2022، عمــل يف املؤث ــرة للفن ــز الجزي ــة مبرك ــة- الثالث ــدورة الثاني ــون ال والفن
منهــا: مسلســل ب100 وش، بخــط اليــد، مــا وراء الطبيعــة ، فيلــم أهــل الكهــف مــن 2020 : 2021، ورشــة ومعــرض مكتــب نعيمــة ينــزف 4 
بقاعــة مــدرار للفــن املعــارص 2021، معــرض مؤثــرات برصيــة مبركــز كوكــون الثقــايف 2022، معــرض أجنــدة الــدورة الخامســة عــرش مبكتبــة 
اإلســكندرية 2022، مســابقة الفــن بنكهــة فرعونيــة بأتيليــه العــرب للثقافــة والفنــون يض نــال فيهــا الجائــزة الثانيــة يف مجــال الرســم 2022. 

 عبد الرحمن عادل عبد املنعم

مساحات وهمية Violation، أحبار عى ورق ، 17 قطعة ، 30 × 300 سم 
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مواليـــــد القاهـــــرة 1997، 
بكالوريــوس فنــون جميلــة 
- قســم العــارة - جامعــة 
يف  مصمــم   ،2020 حلــوان 
مجــال العــارة والتصميــم، 
شــارك ىف العديــد مــن الــورش 
التصميميــة منهــا: ورشــة يف 
جامعــة برلــن 2019، معــارض 
فنيــة بكليــة الفنــون الجميلــة 

أثنــاء الدراســة .

عهد الدين ناغم إبراهيم

طلعت حرب ، فحم عى ورق أبيض ، 42 × 70 سم 
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بكالـوريــــوس  مواليــــد1997، 
ــة - شــعبة الرســوم  ــون جميل فن
املتحركــــة 2020، التحقــــــت 
بقســم الدارســات العليــا بقســم 
يف  شاركـــت   ،2020 جرافيــــك 
معــرض إســالميات بــدار األوبــرا، 
معــارض متفرقــة بكليــة الفنــون 

ــة .  الجميل

فاطـمة الزهراء حسـن

خط Mixed media -  جزئن ، 200×140 سم 
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مواليــد 1993، مــدرس مســاعد بقســم الجرافيــك 
كليــة الفنــون الجميلة-جامعــة حلــوان، شــارك يف 
منهــا:  والدوليــة  املحليــة  املعــارض  مــن  العديــد 
معــــرض الطالئــــع 45 - 55، صالــــون الشبــــاب 
ــي  ــك القوم ــن الجرافي ــرض ف 26- 27 - 28 - 29، مع
املعــارص الــدورة الرابعــة ، معــرض إبــداع الــدورة 
الرتاســينا اإلســكندرية، مســابقة  ، معــرض  الثالثــة 
ــدورة 54- 55- 56، مســابقة يض للشــباب  ــع ال الطالئ
الــدورة األوىل والثانيــة ، معــرض يف هونــج كونــج 
يف الصــن، جــوان الن يف الصــن، نــال املركــز األول 
مبســابقة إبــداع ، جائــزة يض الــدورة األوىل والثانيــة .

محمـد أمـني التـهامـي

يف حرضة األستاذ، حرب شيني 110 × 110 سم 
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ــة- ــون جميل ــتر فن ــرص 2016 ، ماجيس ــوادي األق ــوب ال ــة جن ــة جامع ــون جميل ــوس فن ــد 1993 ، بكالوري موالي
تخصــص الجرافيــك التصميــم املطبــوع 2022 ، مــدرس مســاعد بقســم الجرافيــك كليــة الفنــون الجميلــة باألقــرص، 
ــوب  ــون الجن ــات، صال ــالب الجامع ــباب ط ــداع لش ــارقة إب ــابقة الش ــا: مس ــارض منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي ش
ــة  ــون الجميل ــة الفن ــي لكلي ــل الف ــرض اليوبي ــدورة 2020-2022، مع ــريب ال ــباب الع ــان يض للش ــدويل، مهرج ال
باألقــرص2021، نــال جائــزة الفنــان زكريــا الخنــاين مبعــرض الطالئــع الــدورة 54  لـــ2013 ، جائــزة صالــون الجنــوب 
الــدويل الــدورة الرابعــة 2016، جائــزة الفنانــة فاطمــة رفعــت مبعــرض الطالئــع الــدورة  60 لــــ 2020 ،  جائــزة 
الرســم صالــون الشــباب الــدورة 31 لـــ 2021، لديــه مقتنيــات لــدى البنــك التجــاري الــدويل  CIB، وزارة الثقافــة 

مراســم النوبــة، كليــة الفنــون الجميلــة باألقــرص، لــدى األفــراد مبــرص وخارجهــا.
محمد جامل إسامعيل

تواتر ، أحبار عى ورق ، جزئن × 70 × 150 سم 
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مواليد املنيا 2000، يدرس يف جامعة املنيا - كلية الفنون الجميلة- قسم جرافيك-شعبة 
التصميــم املطبــوع، شــارك يف العديد مــن املعارض منهــا: معرض بكليــة الفنون جامعة 
املنيــا، معــرض يف ســاقية الصــاوي بالزمالــك، مســابقة إبــداع عــى مســتوى الجامعات.

محمود محمد عبد الرحمن

         رحلة ، الرصاص ، 90 × 130 سم 
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 طالبــة بكليــة الرتبيــة الفنية-جامعــة حلــوان، شــاركت يف معــرض للنســيج الــذي أقيــم يف الكليــة 2021 
مســتوحى مــن أعــال بابلــو بيكاســو الفنيــة، بعــد عــام كان لهــا رشف قضــاء شــهر كامــل مــن التدريــب 
امليــداين يف قــرص البــارون إمبــان، شــاركت يف معــرض هــي يف عيونهــا لتكريــم املــرأة، متكنــت خــالل فــرتة 
ــة ومجموعــة ورش عمــل  ــات الفني ــر مــن الفعالي ــم الكث ــا يف تنظي التدريــب مــن التعــاون مــع زمالئه

متنوعــة ملارســة الحــرف اليدويــة مبــواد مختلفــة مــع فئــة عمريــة متنوعــة.

مرينا إيهاب عبد العظيم

حــرب   ،Pivot point الطــرق  مفــرتق 

عــى ورق، جــزء واحــد، 40 × 100 ســم 

98



مواليــد 1997، بكالوريــوس فنــون جميلــة املنصــورة - قســم الجرافيــك - شــعبة التصميــات املطبوعــة 
2021، شــاركت يف معــرض خطــوة أوىل 3 - 4 - 5 فنــون جميلة-املنصــورة  2017 - 2018 - 2019، 
املؤمتــر العلمــي الثالــث بجامعــة دميــاط  2021، معــرض الطالئــع الــدورة 61 لـــ 2021 ، معــرض 
أبيــض وأســود باملتحــف القومــي باملنصــورة 2021، صالــون الشــباب الــدورة 32 بقــرص الفنــون 2022، 
معــرض األجنــدة الــدورة 15 مبكتبــة اإلســكندرية 2022، ملتقــى فنــون جميلــة املنصــورة 2022.

نرمني املحمدي رمضان

اخِتــالَل ، قلــم جــاف وألــوان مائيــة، 

ســم   100  ×  42.5  ، واحــد  جــزء 
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 بكالوريــوس فنــون جميلــة األقــرص - قســم جرافيــك - شــعبة تصميــم مطبــوع، معيــدة 
ــدويل  ــوب ال ــون الجن ــاركت يف صال ــيوط  2018-2019 ، ش ــة بأس ــون الجميل ــة الفن بكلي
الخامــس باألقــرص 2017، معــرض رؤيــة بينــايل الجرافيك الــدويل باألرجنتــن 2018، معرض 
يف ىض 2020، نالــت املركــز األول يف املســابقة الفنيــة عــى مســتوى الجامعــة ملحــات مــن 
مــرص2017 ، املركــز الثــاين يف معــرض األمومــة 2017، مســابقة جائــزة  نــوار للرســم نالــت 

جائــزة القلــم الذهبــي 2018، بينــايل أســرتاكا الــدويل نالــت جائــزة تشــجيعية 2019. والء محمد شكري 

الفضاء والفلك ، أقالم تحبر ، ثالثة أجزاء ، 50 × 105 سم 

100



ــة  ــة كلي ــة الثاني ــب بالفرق طال
انجليزيــة- لغــة  الحقــوق 

عــام  درس  حلــوان،  جامعــة 
يف كليــة الرتبيــة الفنيــة قبــل 
الحقــوق،  لكليــة  يحــول  أن 
املســابقات  بعــض  يف  شــارك 
املدرســة.  فــرتة  يف  الفنيــة 

يوسف محمد مصطفى

 العشاء املسمم ، رصاص وفحم وحرب ، 80 × 70 سم 

101





عبد الرحمن وليد محمود

عمـــــر خــــالد زكــــي

فـاطـمة محـــمد خـــالد

للــوة علـى عبد الباســط 

محمد عبد النـارص شـيحة

محـمود ســــامى كشــك

محمـود عاشــور مـــوىس

محـــمود فــؤاد طـــليبة

مصـطفى مـحمد ســـعد 

منة الله مسعد عبد الرازق

ميادة عبد الـحكيم أحـمد 

أبـو بكـــر حســني علــي

أحـمد عمـرو الدمــرداش

أحـمد مـحـمد عـبد اللــه

أســامء صـــالح حســــني

أســامء عطــيتو مســكني

آيـــة إبراهــيم صـــديق

إيــامن أحـــمد بركـــات

رحـــمة مـدحت مــحمد

ريهـــام مــــحمد عــــيل

ســحاب مــحمد عكــاشة

عبد الرحمن حسـن عـرايب



مواليــد املنيــا 2002، بكالوريــوس تربيــة فنيــة جامعــة املنيا 2021 ، شــارك يف ســيمبوزيوم 
النحــت والخــزف، مهرجان يض للشــباب العــريب 2022.

أبـو بكر حسـني عـيل

حضن – بوليسرت- 55 × 20 سم2

105 104



مواليــد الجيــزة، طالــب بالفرقــة الخامســة - كليــة الرتبيــة الفنيــة بالزمالــك، 
ــر  ــم م ــرض رس ــك، مع ــان الزمال ــر، مهرج ــم م ــات رس ــارك يف فاعلي ش
ــق  ــروض يف فري ــك، ع ــان الزمال ــات مهرج ــيوين ، فاعلي ــد بس ــة أحم يف قاع

ــينوغرافيا . ــرح س امل

أحمد عمرو الدمرداش

بوليسرت – 20 × 35 × 45 سم 

105 104



مواليــد 1994، معيــد بكليــة الرتبيــة الفنيــة قســم التعبــر 
املجســم، شــارك يف معــرض  layers of green  طبقــات مــن 
األخــر يف ubuntu 2017، صالــون الشــباب بدورتيــه )30، 
31( معــرض آدم حنــني الــدورة الرابعــة 2020 ، الــدورة 
ــن )1،  2( مبتحــف  ــاري الف ــرض روت ــة 2022 ، مع السادس
محمــود مختــار، ورشــة ســيمبوزيوم مدينتــي  2022 ،  

ــة بلجــورد 2022. ســيمبوزيوم روســيا بجامع

أحمد محمد عبد الله

 بوليسرت – جزئني –60 ×50 ×110 سم لكل جزء

107 106



ــد اإلســكندرية 1998، بكالوريــوس  موالي
فنــون جميلــة - قســم النحــت 2022، 
ــة  ــة مختلف ــارض جامعي ــاركت يف مع ش
منهــا : مهرجــان الســنغوروفيني مبركــز 

ــداع . ــة واإلب الحري

أسـامء صـالح حسـني

الواعي – لحام حديد – 48 ×30 ×45 سم

107 106



مواليــد قنــا 1988، بكالوريــوس فنــون جميلــة - قســم النحــت تخصــص النحــت البــارز وامليداليــة-
جامعــة جنــوب الــوادي 2013، ماجســتر 2017، رســالة دكتــوراه دور النحــت البــارز يف التأكيــد عىل 
الهويــة املريــة وتنميــة املجتمــع دراســة تطبيقيــة يف محافظــات قنــا واألقــر وأســوان، مــدرس 
مســاعد بقســم النحــت - كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة األقــر2017، شــاركت يف منــوذج محــاكاة 
الجامعــة بجامعــة جنــوب الــوادي 2018، 2019، معــرض أجنــدة  2019، صالــون الجنــوب مشــاركة 
وتنظيــم 2019، معــرض مســابقة الفنــان أحمــد نــوار للرســم  2018، مهرجــان الســينام األفريقيــة 
2019، معــرض منتــدى جامعــة األقــر2020، ســيمبوزيوم منتــدى جامعة األقر تنظيــم 2020، لها 
مقتنيــات لــدى هيئــة تنميــة املجتمعــات العمرانيــة بالشــيخ زايــد، معــرض الفــن بنكهــة مريــة .

أسامء عطـيتو مسكني

جذع – رخام – 50 × 25× 25 سم

109 108



مواليــد اإلســكندرية 1998، بكالوريــوس فنــون جميلــة - جامعــة اإلســكندرية - قســم النحــت  2021 ، 
شــاركت يف منحوتــات اإلســكندرية 2020 ، 2021.

آيـة إبراهـيم صـديق

استغاثة – لحام حديد – 150 × 60 سم

109 108



 مواليــد الجيــزة 1988، بكالوريــوس تربيــة فنيــة 2011، ماجســتر نحــت 2018، شــاركت 
يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة منهــا : املعــرض العــام ، معــرض جائــزة آدم حنــني لفــن 
النحــت، صالــون الجنــوب 2017، معــرض جمعيــة محبــي الفنــون الجميلــة، ســيمبوزيوم 
ــف  ــيمبوزيوم كيي ــاين 2018، س ــون النحــت الث ــن النحــت 2018، صال ــدويل لف ــوان ال أس
لفــن النحــت بأوكرانيــا 2020، ملتقــى النحــت عــىل امللــح الصخــري 2020، معــرض 
ــاروق  ــون 2021، مســابقة ف ــا 2020، ملتقــى إعــامر مــر للفن ــر إيطالي فينيســيا ارت ف
حســني لفــن النحــت 2022، نالــت جائــزة الفنــان حســن حشــمت 2017،2014، جائــزة 
ــزة النحــت  ــم 2016، جائ ــدة عبدالكري ــة عاي ــزة الفنان ــاين 2015، جائ ــا الخن ــان زكري الفن
مناصفــة  صالــون الشــباب 2018، الجائــزة الثانيــة  2019، الجائــزة الثالثــة 2022 مبعــرض 
ــدى  ــوان، ل ــوح بأس ــف املفت ــدى املتح ــات ل ــا مقتني ــت، له ــن النح ــني لف ــزة آدم حن جائ

أفــراد يف مــر والخــارج .

إيـامن أحـمد بركـات 

بازلت – 50 × 25  × 15 سم

111 110



ــة - قســم  ــون الجميل ــة الفن ــة بكلي ــد القاهــرة 1999، طالب موالي
ــاروق  ــوان، شــاركت يف معــرض مؤسســة ف ــة حل النحــت- جامع
حســنى للثقافــة والفنــون الــدورة الثالثــة ، ســيمبوزيوم النحــت 
والخــزف بجامعــة جنــوب الــوادي، معــرض كليــة الفنــون الجميلة 

رحـمة مدحت محمد

Anura  - برونز – 55 × 40 × 15 سم

111 110



ــون  ــوس فن ــد اإلســكندرية 1995، بكالوري موالي
جميلــة - جامعــة اإلســكندرية  - قســم النحــت 
شــعبة العــام، معيــدة بقســم النحــت، شــاركت 
اإلســكندرية  مكتبــة  يف  مــرة  أول  معــرض  يف 
مبكتبــة  أجنــدة  معــرض  دورتـــه)15(،  يف 

.2022 اإلســكندرية 

ريهــام مــحمد عـىل

حياة - برونز – 40 × 22 × 22 سم

113 112



مواليــد 1996، بكالوريــوس فنــون جميلــة - قســم نحــت تخصص نحت 
ــني التشــكيليني،  ــة الفنان ــوان 2020، عضــو بنقاب ــداين - جامعــة حل مي
شــاركت يف صالــون الشــباب )31(، معــرض الخريجــني بكليــة الفنــون 
الجميلــة بالزمالــك 2022، صالــون مــر الــدويل بدانــدى مــول 2021، 
الفــن يف جريــدة األهــرام2020، تدربــت داخــل  بقاعــة  معــرض 
مصلحــة ســك العملــة عــىل عمــل منــاذج نحتيــة للعمــالت وعمــالت 
تذكاريــة 2018، شــاركت مبعــارض داخــل الكليــة بأعــامل نحــت مبــارش 
مــن الحجــر الجــري والخشــب  2017،  2018، 2020، معــرض فنــون 

العرائــس املريــة )2( بقاعــة الهناجــر 2016.

سحاب محمد عكاشة 

مرادا – بوليسرت – 30 ×40 ×40 سم

113 112



ــوراه  ــة 2017 دكت ــة الفني ــص الرتبي ــتر تخص ماجس
الفلســفة يف الرتبيــة الفنيــة 2022، شــارك يف صالــون 
الشــباب )30( مهرجــان يض للشــباب العــريب الــدورة 
ــات  ــت للجامع ــيمبوزيوم النح ــة، س ــة، الرابع الثاني
بــرأس الــر 2017، صالــون نــوت الثــاين للنحــت 
جامعــة  والخــزف  النحــت  ســيمبوزيوم   ،2021
امللتقيــات  مــن  العديــد   ،2022 الــوادي  جنــوب 
الفنيــة لطــالب الجامعــات وكليــات الفنــون، العديــد 

ــة.  ــة والجامع ــارض الكلي ــن مع م

عبد الرحمن حسن عرايب 

فلننهض - خشب شجر رسسوع الجزء األول 60× 20× 10 سم - الجزء الثاىن 38× 34× 9 سم

115 114



بكالوريوس فنون جميلة - قسم نحت شعبة بارز 2021.

عبد الرحمن وليد محمود 

بوليسرت – 30×20 ×70 سم

115 114



ــة منــذ صغــر ســنه،  ــا، لديــه شــغف بالفنــون البري مواليــد إيطالي
عــىل الرغــم مــن تخرجــه يف علــوم اإلدارة، إال أنــه طــور عــىل مــدار 
ســنواته املهــارات الفنيــة يف النحــت مــن خــالل العمــل يف االســتوديو 
ــرة  ــون الشــباب )30(، معــرض الدائ ــده، شــارك يف  صال الخــاص لوال
مــن Gallery Ubuntu 2020، كايــرو أرت فــر2020 ، معــرض أجندة 
مبكتبــة اإلســكندرية 2021، مســابقة فــاروق حســني للشــباب 2021، 
ــات  ــة إىل التصفي ــه الفني ــت أعامل ــني 2022، وصل ــابقة آدم حن مس

ــوان 2021 . ــة يف Art Revolution Taipei  بعاصمــة تاي النهائي

عــمــر خــالـد زكـي 

Remorse  - برونز – 25 × 30 ×30 سم

117 116



ماجســتر يف الرتبيــة النوعيــة - قســم الرتبيــة الفنيــة، مــدرس 
مســاعد بقســم الرتبيــة الفنيــة تخصــص نحــت كليــة الرتبيــة 
النوعيــة - جامعــة القاهــرة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 
ــام )42(،  ــا املعــرض الع ــة أحدثه ــة داخــل وخــارج الجامع الجامعي
صالــون الشــباب )32(، معــرض ومســابقة فــاروق حســنى للفنــون 
الــدورة الثالثــة 2022، معــرض ومســابقة آدم حنــني للنحــت الــدورة 
ــة 2022،  ــة فرعوني ــن بنكه السادســة 2022، معــرض ومســابقة الف

معــرض ومســابقة يض 2022.

فاطـمة محمد خـالـد

رخام كرارة ترىك – 55 × 15× 25 سم رخام كرارة ترىك – 50×17×10 سم

117 116



ــكندرية-  ــة اإلس ــة  - جامع ــون جميل ــوس فن ــكندرية 1997، بكالوري ــد اإلس موالي
قســم النحــت 2020، معيــدة بالكليــة 2022، شــاركت يف معــرض )عــرون عــام من 
ــري يض 2021،  ــا بجال ــا بعــد الكورون ــداع 2020، معــرض م ــري إب ــداع ( بجال اإلب
مســابقة فــاروق حســني للشــباب مبؤسســة فــاروق حســني 2021، مســابقة الفنون 
البريــة مبركــز الحريــة واإلبــداع 2022، معــرض أجنــدة مبكتبــة اإلســكندرية 2022.

للوة عيل عبد الباسط 

Gloria  - بوليسرت – 35 × 30 × 20 سم

119 118



ــالمية،  ــون اإلس ــارة والفن ــة للحض ــة العمومي ــو الجمعي ــة 1992، عض ــة الحراني ــد قري  موالي
ــر بجالــرى  ــة منهــا: معــرض آرت كوليكشــن أكتوب ــد مــن املعــارض الجامعي شــارك يف العدي
الجريــك كامنــس الجامعــة األمريكيــة 2015، صالــون الشــباب دورات )27، 28، 32(، معــرض 
كــوىن يف اليــوم العاملــي ملنــارة العنــف ضــد املــرأة بأكادمييــة الفنــون املريــة 2016، معــرض 
ــار،  ــود مخت ــف محم ــالمية مبتح ــون اإلس ــارة والفن ــة للحض ــة العربي ــم الجمعي ــرة تنظي فك
مهرجــان يض الثــاين للشــباب العــريب 2018، صالــون الدلتــا الرابــع للشــباب 2022، مهرجــان 

ــع للشــباب العــريب 2022. يض الراب

محمد عبد النارص شيحة

عصفورىت – بازلت – 30 × 11 × 38  سم

سمكة – جرانيت وردى– 52 × 13 × 27  سم

119 118



ــة  ــة فني ــوس تربي ــزة 1996، بكالوري ــد الجي موالي
2019، معيــد بكليــة الرتبيــة الفنيــة - جامعــة 
ــر املجســم تخصــص نحــت،  ــوان قســم التعب حل
شــارك يف العديــد مــن املعــارض الفنيــة يف مجــال 
ــا  ــفارة رصبي ــرض س ــا: مع ــم منه ــت والرس النح
للفنــون البريــة  2017، معــرض جامعــة حلــوان 
لكليــات الفنــون 2017 - 2019، معــرض صنــع يف 
ــدار  ــة ســالم ب ــر طاق مــر 2016، معــرض أكتوب
الغــد   فنــاين  معــرض   ،2018 املريــة  األوبــرا 
بأكادمييــة الفنــون 2019، صالــون الربيــع للفنــون 

ــاوى 2016 - 2017 .  ــاقية الص ــكيلية بس التش

محـمود سـامي كشك 

بوليسرت ملون – 110×140×40 سم 

121 120



طالــب بالفرقــة الخامســة تربيــة فنيــة- الزمالــك، شــارك يف صالــون الشــباب )32(، 
ــاس  ــادرة ن ــدة، املب ــة الواح ــات اللقط ــيوين، فاعلي ــد بس ــة أحم ــر قاع ــم م ــرض رس مع

مــن هليوبوليــس، أعــامل النحــت مدينــة الجاللــة للرخــام .

محمود عاشور موىس 

بوليسرت – متثال وقاعدتني – 30  × 100 × 20 سم

121 120



ــد أســيوط  1996،  موالي
ــون  ــوس فنــ بكالوريــــ
جميلــة  - جامعــة املنيا- 
شــعبة  النحــت  قســم 
ــداين 2019،  ــت املي النح
 CIB بنــك  يف  شــارك 
ــة  ــون الجميل ــة الفن بكلي
صالــون  املنيــا،  جامعــة 
نــوت لشــباب النحاتــني 
الــدورة الخامســة 2022.

محـمود فـؤاد طـليبة

فأر وتفاحة – فاير جالس – جزئني  30 × 50 سم

123 122



مواليــد الفيــوم 1991، طالــب بكلية 
تجــارة - جامعــة الفيــوم، شــارك 
ــور  ــارض بقص ــن املع ــد م يف العدي
ــون  ــي الفن ــة محب ــة، جمعي الثقاف
ــة  ــدة مبكتب ــرض أجن ــة، مع الجميل
الشــباب  صالــون  اإلســكندرية، 
دورات) 26 ، 27 ، 30 ، 32( معــرض 
ســامح  بجالــري  فــردي  صولــو 
آرت، نــال الجائــزة التشــجيعية مــن 
ــة  ــون الجميل ــي الفن ــة محب جمعي

مصطفى محمد سعد

لغة جسد – بوليسرت 3 أجزاء – 70× 15 × 15 سم – 70× 20× 15 سم – 70× 15 × 12 سم

123 122



مواليــد اإلســكندرية 1998، بكالوريــوس فنــون جميلــة 2021، شــاركت 
يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة املختلفــة منهــا: صالــون الشــباب 
)32(، معــرض مؤسســة فــاروق حســنى للثقافــة والفنــون الــدورة 
الثالثــة، مهرجــان يض للشــباب العــريب الــدورة الثالثــة، صالــون أتيليــه 
ــو.  ــدورة )24(، معــرض نغــامت مختلفــة بجالــرى أوبنت إســكندرية ال

منة الله مسعد عبد الرزاق 

ثناىئ قطب – برونز – 40 × 40 سم

125 124



ــاركت يف  ــت 2021، ش ــم النح ــة قس ــون جميل ــوس فن ــكندرية 1998، بكالوري ــد اإلس موالي
ــدورة )32(.  ــباب ال ــون الش ــكندرية 2020، 2021 ، صال ــات اإلس ــرض منحوت مع

ميادة عبد الحكيم أحمد

اإلنسان والطبيعة – رخام جاللة – 15× 20×30 سم 

125 124





أمــرة حســني عـبد الجــليل

رحــــــاب رشــــــدي رشـــاد

روزان أشـــــــرف عــــــدوان

ريـــم طـــارق عـبد الحــميد

صــــــوفيا وفقــــــي عـــــيد

مـحــــمد ســــمر الجـــندى

مـحــمــود رشــــدى جـــابـر

معـــاذ هشـــــام الدمــاصـي 

مـــحـــمـــــد عــبـد اللـــــه

نــــوران مــحـــمـد الــغبايش



ــون  ــاركت يف صال ــزف، ش ــم الخ ــة  - قس ــون تطبيقي ــوس فن بكالوري
الشــباب يف دوراتــه )26، 27، 29، 31(، معــرض الطالئــع يف دوراتــه 
)2015، 2018 (، جائــزة ســعيد الصــدر، ملتقــى الخــزف املعــارص 
مركــز الجزيــرة للفنــون 2017، معــرضSeres‹18  تركيــا 2018، معــرض 
ــزف  ــث للخ ــدويل الثال ــون ال ــو 2020، الصال ــري أوبونت ــرة جال الدائ
تونــس 2020، بينــايل طشــقند الــدويل أوزباكســتان 2022، صالــون 
الفنــون 2022، ورشــة الخــزف مبهرجــان  الخــزف املعــارص قــر 

الشــباب روســيا 2017 .

أمرية حسني عبد الجليل

األثر Impact، طني وحريق مؤكسد، مكون من أجزاء صغرة، 150 × 120 سم 

129 128



ــة  - خــزف  ــة نوعي ــا 2010، ماجســتر تربي ــوادي بقن ــوب ال ــة - جامعــة جن ــة نوعي ــوس تربي بكالوري
2017 ، شــاركت ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا: معــرض االحتفــال بذكــرى الســويس 
اإلســامعيلية، مجموعــات دور الشــباب قنــا 2009، مهرجــان إحيــاء الــرتاث بســوهاج، صالــون أســيوط  
2014، صالــون الدلتــا 2019، املعــرض العــام )42( 2020، صالــون الشــباب )32( 2021، صالــون الخــزف 
ــاين يف  ــز الث ــت املرك ــة 2022، نال ــىل للثقاف ــس األع ــاخ باملجل ــر املن ــي ملؤمت ــرض الفن األول 2022، املع
الفنــون مــن تدريــب إعــداد القــادة باإلســكندرية 2008، املركــز األول ىف الفنــون مــن جامعــة املنصــورة 
2009، جائــزة مــن صالــون أســيوط 2014، الجائــزة التشــجيعية بصالــون الدلتــا 2020 ، الجائــزة 
الثانيــة مناصفــة مبهرجــان يض الــدويل 2020، الجائــزة التشــجيعية صالــون الدلتــا 2021 ، جائــزة لجنــة 

ــة بجالــري يض 2022 . ــم يف مهرجــان الفــن بنكهــة فرعوني التحكي

رحـاب رشـدي رشـاد 

ُهِن، طني أسواىن وطينات ملونة، 120 × 40 × 40 سم 

رصاع ، طني أسواىن ، 110 × 60 × 100 سم

129 128



مواليــد القاهــرة 1997، بكالوريــوس تربيــة فنيــة - جامعــة حلــوان 2019، إعــداد رســالة املاجســتر بقســم 
التصميــامت الزخرفيــة بكليــة الرتبيــة الفنيــة - جامعــة حلــوان، نالــت منحــة صنــدوق التنميــة لدراســة الحــرف 
الرتاثيــة مبركــز الحــرف بالفســطاط برنامــج صنايعيــة مــر2021، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة منهــا: 
صالــون الشــباب دوريت)30، 31(، معــرض جوائــز الفنــون مؤسســة فــاروق حســني للثقافــة والفنــون الــدورة الثانيــة 
 ،THE ARTS HUB والثالثــة، معــرض أجنــدة الــدورة الرابعــة عــر مبكتبة اإلســكندرية، معــرض خطــوات بجالــري
مهرجــان الحــيل الــدورة الرابعــة مبركــز الجزيــرة للفنــون، مهرجــان بالنكهــة الفرعونيــة جالــري يض 2022، معــرض 

إعــادة صياغــة واحــد واثنــني مبركــز الجزيــرة للفنــون، معــرض روتــاري الخــري مبركــز محمــود مختــار. روزان أرشف عدوان 

عدة أجزاء،  140× 60 ×37 سم

131 130



ــة  ــوس تربي ــد 1999، بكالوري موالي
مــن  دورتــني  فنيــة، شــاركت يف 
معــرض  مــر،  رســم  معــرض 
ــة -  ــة الفني ــة الرتبي نســجيات بكلي
ــس  ــت بتدري ــوان، قام ــة حل جامع
صناعــة الخــزف اليــدوي بــورش 

ــرة .  ــة ح ــل فني عم

ريم طارق عبد الحميد

كوبان من الشاى ، طني إيطاىل جليز هوالندى وألوان بطانة ، 15 جزء ، 80 × 40 × 20 سم 

131 130



 بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة - قســم الخــزف - جامعــة 
معــرض   ،  2018-  ICS مســابقة   ىف  شــاركت  حلــوان، 
 Nasser Bin Hamad International  ،2021 إبداعاتهــن 

.2021  Youth Creativity Award NBH

صـوفيا وفــقى عــيد 

خيوط التواصل، طينة أسواين طالء زجاجي، جزئني ،األول 25 × 60 سم  والثاين 25×70 سم

133 132



ــة  ــال الخــزف- جامع ــة مج ــون التطبيقي ــوراه الفن ــد 1988، دكت موالي
حلــوان 2021 ، عضــو لجنــة تحكيــم بينــاىل اإلســامعيلية األول للاميكرو 
ــابقات  ــة واملس ــارض الجامعي ــن املع ــد م ــارك يف العدي آرت 2015، ش
الــدويل  وورش عمــل للخــزف منهــا: مســابقة معــرض كيبيســاما 
للســراميك بفالنســيا 2013 ، 2014 ، 2016 ، 2019، معــرض نــادي 
روتــارى أزمــر تركيــا 2014، نــال العديــد مــن الجوائــز عــىل مســتوى 
الجمهوريــة منهــا: جائــزة معــرض أكســبو هومــى ميــالن 2015، جائــزة 
الدولــة لإلبــداع الفنــي 2022، الجائــزة الكــرى باإلضافــة إىل 9 جوائــز 
متنوعــة يف مســابقة الطالئــع 48، 58 بجمعيــة محبــي الفنــون الجميلة، 
جائــزة صالــون الشــباب للخــزف 2013، لديــه مقتنيــات مبتحــف 
الفــن املــري الحديــث، املعهــد املــري مبدريــد، وزارة الثقافــة، 
مكتــب محافــظ بورســعيد، متحــف ايتوفوليــا للخــزف، ولــدى األفــراد.

محمد سمري الجندي

وسادة الحياة، طني أسواىن وحريق حفرة، 40 معلقة، 3 م × 2 م معلقة

133 132



عضــو نقابــة الفنانــني التشــكيليني - شــعبة الخــزف، قوميســر مســاعد 
ســيمبوزيوم الخــزف الــدويل 2015، أقــام معرًضــا خاًصــا بقاعــة اتجــاه 
ــة اإلســكندرية 2018، معــرض  ــون 2019، معــرض أول مــرة مبكتب بقــر الفن
جامعــي مــروع فنــان بقاعــة إبــداع للفنــون، معــرض جامعــي خــارج اإلطــار 
ــس 2019،  ــة تون ــارص بدول ــزف املع ــدويل للخ ــون ال ــو، الصال ــة بيكاس بقاع
ــدورة )26 :  ــون الشــباب مــن ال ــس، صال ــام قرطــاج للخــزف بتون معــرض أي
ــرض  ــرا 2022، املع ــون باألوب ــر الفن ــزف بق ــن الخ ــون األول لف 32(، الصال
العــام )43(، نــال عــدة جوائــز منهــا جائــزة ســراميكا رويــال، جائــزة الفنــان 
نبيــل درويــش، جائــزة الصالــون يف العمــل الجامعــي، الجائــزة األوىل يف 
ــزف  ــون يف الخ ــزة  الصال ــايف، جائ ــد الثق ــط الصعي ــم وس ــن إقلي ــزف ع الخ
ــع 2022. ــا الراب ــون الدلت ــزف يف صال ــة يف الخ ــزة الثاني ــدورة )32(، الجائ ال

محـمود رشـدي جـابر

سكون وحياة، طني أسوانىل وطالء زجاجى، عمل خزىف مركب من 

20 قطعة، 110 × 90 سم 

135 134



ــن  ــد م ــوان، شــارك يف العدي ــة حل ــة قســم الخــزف- جامع ــون تطبيقي ــوس فن ــة 1992، بكالوري ــد الرقي موالي
 art d  ــون الشــباب، معــرض يض للشــباب العــريب، معــرض روزنامــة، معــارض تابعــة لــــ ــا: صال املعــارض منه
egypt ، معــرضEgypt art fair ، صالــون الخــزف األول، معــارض خــارج مــر يف تونــس والصــني، نــال العديــد 
مــن الجوائــز منهــا: جائــزة صالــون الشــباب يف الخــزف، الجائــزة الكــرى يف معــرض الشــباب للفنــون البــري .

معاذ هشام الدمايص 

التضاؤل، طني أسواىن، 5 أجزاء، 190 × 60 × 45 سم 

135 134



ــا، نائــب رئيــس مجلــس  معيــدة بكليــة الفنــون الجميلــة - جامعــة املني
ــت  ــكيليني، أقام ــباب التش ــة لش ــة املري ــس الجمعي ــو مؤس إدارة وعض
املعــارض  مــن  العديــد  تياتــرو، شــاركت يف  بعنــوان  فرديًــا  معرًضــا 
ــر،  ــرض كاريكات ــباب دوريت) 26، 32(، مع ــون الش ــا: صال ــة منه الجامعي
ــر2020 ،  ــرض آرت ف ــامل 2017، 2018، مع ــباب الع ــدى ش ــرض منت مع
ــت  ــزف األول 2022، نال ــون الخ ــدة 2021، صال ــات فري ــرض اتجاه مع
بعــض الجوائــز أهمهــا: املركــز األول يف مســابقة أســبوع فتيــات الجامعات 
ــس  ــداع الخام ــابقة إب ــاين يف مس ــز الث ــت 2017، املرك ــة يف النح املري
لشــباب الجامعــات املريــة 2017، املركــز الثالــث إبــداع مراكــز شــباب 
ــدى متحــف الســينام بالقاهــرة، متحــف  ــات ل ــة 2021، لهــا مقتني وأندي
الفــن الحديــث باملنيــا، متحــف كليــة الفنــون الجميلــة بالزمالــك، منظمــة 

ــا . ــد مــن األفــراد داخــل مــر وخارجه ــدى العدي ــة، ول املــرأة العربي

مـي محمد عـبد الله

عزف منفرد solo، خزف أرىض وصبغات، جزء واحد، 50 × 60 × 85 سم 

137 136



ــاط  ــة دمي ــزف- جامع ــم الخ ــة - قس ــون تطبيقي ــوس فن ــاط 1993، بكالوري ــد دمي موالي
2016، شــاركت يف مســابقة إبــداع الرابــع 2016، امللتقــى املــري للحــيل الرتاثيــة 
واملعــارصة 2017، صالــون الشــباب دورات) 2019، 2020، 2021(، ملتقى األرض االلكرتوين 
للخــزف الصناعــي والفنــي 2021 ، 2022 ، نالــت الجائــزة الثالثــة يف صالــون الدلتــا 2020.

نوران محمد الغبايش

  فخار مطىل بطالءات زجاجية 

 مثبت عىل خشب، قطعة واحدة ، 45 × 85 × 6 سم 

137 136





أحـــمـد إبراهـــــيم هــــالل 

أحـــمــد بســـيوىن حــجـازى

أمــيــرة جـــــامل مــحــــمد

تسـنيم عاصــم عـبد العــزيـز 

جـــــرجــس نــــادر ثــــابت

رضـــــوة أيــــمـن وهــــبــة

روضـــــة نـــور الديــن عــيل 

ســلمى عبـد الخـــالق عـــيل

غـــادة مصــــطفى الرجـــبي

مـحـمـد عـبد الرحـيم صـادق

منـة اللـه مـحـمد عبد العـزيز

مـــــينا نصـــــيف فـــهـــمي

هـــايــدى مـحـــمــد حســن

هــــــديــر صـــــــالح زردق

ياســمــني مـحــمد الشـــاذيل



ــن  ــد م ــارك بالعدي ــتر، ش ــة املاجس ــث مبرحل ــة، باح ــون تطبيقي ــوس فن بكالوري
املعــارض والبيناليــات املحليــة والدوليــة منهــا: صالــون الجنــوب الــدويل الخامــس، 
ــايل  ــوين 2022، بين ــع، الفرع ــث، الراب ــاين، الثال ــريب الث ــباب الع ــان يض للش مهرج
أوســرتاكا الــدويل الثــاين، معــرض أجنــدة 11، 12، 13، صالــون الشــباب دورات)28، 
29، 30، 31، 32(، ملتقــى الرلــس الــدويل الســادس 2019، الســابع 2020، ملتقــى 
األقــر الــدويل  للفنــون البريــة الــدورة األوىل، معــرض أبيــض وأســود)6(2020، 
معــرض Cairo art fair tam gallery 2020، 2021، املعــرض الجامعــي جالــري 
ــدى  ــات ل ــه مقتني ــة، ل ــة والدولي ــز املحلي ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــون 2020، ن ن
الــوزارات، املؤسســات، املتاحــف، العديــد مــن األفــراد داخــل مــر وخارجهــا . 

أحمد إبراهـيم هالل

شجرة، حفر عىل خشب، طباعة بارزة 70 × 100 سم 

141 140



ــون الشــباب دورات)25،  ــة، شــارك يف صال ــون تطبيقي ــوس فن ــد 1990، بكالوري موالي
27، 28، 30(، مهرجــان يض للشــباب العــريب، معــرض أوســرتاكا للفنــون، لــه مقتنيــات 

. CIB لــدى البنــك التجــاري الــدويل

أحمد بسيوىن حجازى

الجنني، حفر عىل الخشب طباعة بارزة،  128×92 سم  

141 140



ــورة،  ــة املنص ــة - جامع ــة فني ــم طبع ــك قس ــم جرافي ــة- قس ــون جميل ــوس فن ــت 1997، بكالوري ــد الكوي موالي
ــة  ــع )61( بجمعي ــر الضــويئ 2018، معــرض طالئ ــل للتصوي ــون الني ــا: صال ــد مــن املعــارض منه شــاركت يف العدي
محبــي الفنــون الجميلــة، صالــون شــباب أتيليــه اإلســكندرية، صالــون أبيــض وأســود للقطــع الصغــرة، مهرجــان 
ــة  ــدة مبكتب ــون الشــباب دورات)29، 30، 31، 32(، معــرض أجن ــا بجالــري يض باملهندســني، صال مــا بعــد الكورون
اإلســكندرية، نالــت جائــزة نــوار للرســم يف الــدورة التأسيســية بكليــة الفنــون الجميلــة- جامعــة املنصــورة 2018، 

ــة 2020. ــات لــدى جامعــة الجالل ــاء بنــك CIB ، لهــا مقتني ــزة اقتن جائ

أمـرية جـامل مـحمد

 استكشافات ذاتية، طباعة سلك سكرين عىل كانفاس11 جزء ، 100 × 300 سم  

143 142



مواليــد اإلســكندرية1999، بكالوريــوس فنــون جميلــة - جامعــة 
اإلســكندرية- قســم تصميــامت مطبوعــة شــعبة طبعــة فنيــة2022، 
ــة  ــة بكلي ــرض البوصل ــا: مع ــارض منه ــن املع ــد م ــاركت يف العدي ش
الفنــون الجميلــة جامعــة اإلســكندرية2022، امللتقــى األول لكليــات 
ــة  ــة فني ــرض طبع ــورة 2022، مع ــة املنص ــة بجامع ــون الجميل الفن

ــرة 2022 . ــك -االقاه ــامح بالزمال ــري س بجال

تسنيم عاصم عبد العزيز

عودة سخمت، طباعة غائرة . زنك  4 أجزاء ، 70 × 80 سم 

143 142



مواليــد محافظــة ســوهاج، طالــب بالفرقــة الرابعــة كليــة الفنــون الجميلة-قســم جرافيــك -جامعــة األقر، شــارك 
ــة. ــد مــن معــارض الكلي ــه العدي ــني، ل ــدويل الخامــس للقطــع الصغــرة باألرجنت ــك، الحفــر ال ــايل الجرافي يف بين

جرجس نادر ثابت

بداخيل، حفر غائر عىل زنك  25 × 32.5 سم لكل جزء)3أجزاء(

145 144



جميلــة-  فنــون  بكالوريــوس  مواليــد1997، 
املطبــوع-  التصميــم  شــعبة  الجرافيــك  قســم 

أســيوط. جامعــة 

رضـوة أيـمـن وهـبـة

الجامل الروحاىن، طباعة غائرة، زنك، 3 أجزاء، 70 × 50 سم لكل جزء

145 144



مواليــد1990، بكالوريــوس فنــون جميلــة 2013، عضــو 
معــارض  يف  شــاركت  التشــكيليني،  الفنانــني  نقابــة 
ــون الشــباب دوريت)25، 27(،  ــا: صال ومســابقات أهمه
معــرض لوحــة لــكل بيــت بقــر الفنــون، معــرض 
مــن  العديــد  نالــت  جــدة،  بالســعودية  القصبــي 
الجوائــز منهــا: جائــزيت اقتنــاء بنــك CIB، صالــون 
الشــباب )26( الجائــزة الكــرى يف الجرافيــك، مســابقة 
الشــباب للفنــون البريــة مبركــز الحريــة لإلبــداع 
صالــون   ،)2016  ،  2015  ،  2014( الكــرى  الجائــزة 
الجنــوب الــدويل باألقــر، صالــون أتيليــه اإلســكندرية 
يف  األوىل جرافيــك  الجائــزة  األوىل،  الجائــزة  الــدويل 
ــدى املتحــف  ــات ل ــا مقتني ــون الشــباب 2022، له صال

املــري الحديــث، 

روضة نور الدين عيل

حياة، طباعة سلك سكرين عىل ورق ، 18 جزًءا ، 140 × 194 سم 

147 146



 ،1999 الشــيخ  كفــر  مواليــد 
جميلــة-  فنــون  بكالوريــوس 
قســم الجرافيــك شــعبة التصميــم 
املطبــوع -جامعة املنصــورة 2022، 
شــاركت يف معرض الخطــوة األوىل 
الخامــس 2019، الســادس 2020 
بكليــة الفنــون الجميلــة -جامعــة 
املنصــورة، معــرض البدايــة بقاعــة 

آدم حنــني بالهناجــر 2022 . 

سلمى عبد الخالق عيل

 ليثوجراف ، 120 × 100 سم

147 146



الكــرى 1997، بكالوريــوس فنــون  مواليــد املحلــة 
ــوع-  ــم املطب ــة- قســم الجرافيــك شــعبة التصمي جميل
جامعــة املنصــورة 2020، شــاركت يف معــرض الخطــوة 
األوىل بكليــة الفنــون الجميلــة -جامعــة املنصــورة 

أعــوام 2017، 2019، 2020. 

غادة مصطفى الرجبى

 تراكامت، حفر غائر عىل قالب زنك، جزئني، 70 × 120سم لكل جزء 

149 148



مواليــد 2000، طالــب بالفرقــة 
الرابعــة كليــة الفنــون الجميلــة 
-جامعــة  جرافيــك  قســم 
بينــايل  يف  شــارك  األقــر، 
الــدويل  الحفــر  الجرافيــك، 
الصغــرة  للقطــع  الخامــس 
باألرجنتــني، صالــون الشــباب 
إبــداع )10(،  )32(، مهرجــان 
والعديــد مــن معــارض الكليــة. 

محمد عبدالرحيم صادق

رسد ، حفر بارز عىل خشب ، 4 أجزاء ، 42 × 50 سم ، 32 × 40 سم ، 50× 15 سم ، 32×10 سم

149 148



مواليــد 1999، بكالوريــوس فنــون جميلــة جرافيــك - جامعــة املنيــا 2022، بــدأ حبهــا للفــن يف ســن 
ــا عــن طريــق املامرســة املســتمرة، التجريــب ومطالعــة الفيديوهــات  صغــرة فتعلمــت الفــن تعليــاًم ذاتيً
ــت  ــن؛ قام ــغفها للف ــادة ش ــل زي ــا 2017، يف ظ ــة املني ــة بجامع ــون الجميل ــة الفن ــامم لكلي ــررت االنض فق
ــات  ــة، ازداد شــغفها بتقني ــارض الســنني التالي ــة 2018، مع ــة بالكلي ــرض الســنة اإلعدادي باملشــاركة يف مع
ــوم باملحافظــة  ــا تق ــامت، حاليً ــك شــعبة التصمي ــة فتخصصــت يف قســم الجرافي ــة املختلف ــر والطباع الحف
ــم  ــة يف الفــن فقامــت بتصمي ــة بجانــب اســتخدام الوســائل الحديث عــىل طــرق الطباعــة والحفــر التقليدي

ــا. ــو بإيطالي ــة بولزان ــان Trans Art يف مدين ــام 22 ملهرج ــخة ع ــدة لنس ــة الجدي ــة البري الهوي منة الله محمد عبد العزيز

     خمسة الصبح ، طباعة من الخشب ، 3 أجزاء ، 100 ×70سم ، 100×70سم، 50 × 70 سم

151 150



ــذ  ــد 1993، شــارك ىف الحركــة التشــكلية ىف مــر من موالي
أن التحــق  بالكليــة، شــارك ىف العديــد مــن املعــارض 
الشــباب  منهــا: صالــون  املحليــة  والــورش  ومســابقات 
دورات)27، 28، 29، 30، 31(، معــارض طالبيــة عديــدة 
الجميلــة،  الفنــون  محبــى  بجمعيــة  معــرض  بالكليــة، 
ــزة  ــال جائ ــة، ون ــر والطباع ــدويل للحف املعــرض الطــاليب ال
تشــجيعية ىف املعــرض ىف الــدورة الخامســة، أقــام عــدة 
مكتبــة  يف  مــرة   أول  معــرض  منهــا:  فرديــة  معــارض 
اإلســكندرية ضمــن 12 فنــان، لــه مقتنيــات لــدى  العديــد 
ــى  ــة محب ــة اإلســكندرية، جمعي ــا: مكتب ــن منه ــن األماك م
ــون، جمعيــة تجميــل املدينــة، أتيليــه يض للشــباب  الفن
العــرىب، لــه مقتنيــات داخــل مــر وخارجهــا، لــدى األســتاذ 
الدكتــور أحمــد نــوار، لــدى رجــل األعــامل نجيب ســاويرس.

مينـا نصـيف فـهمـى

ذكريات ، ليثوجراف ، 6 أجزاء ، 185 × 265 سم

151 150



مواليــد 1996، بكالوريــوس فنــون جميلــة قســم الجرافيــك شــعبة التصميــم 
املطبــوع 2019، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة مــع جامعــة 
اللقطــة الواحــدة صنــدوق الوقــت 2016، مقعــد رضــوان 2017، حيطــان 2018، 
أنوبيــس 2018، خيــال املآتــة  2019، مهرجــان يض للشــباب العــريب  2018، 
2020، صالــون الشــباب دوريت)30، 31(،معــرض أجنــدة )15( مبكتبــة اإلســكندرية 
ــع  ــرض ربي ــون 2022، مع ــرة للفن ــز الجزي ــني مبرك ــاروق حس ــابقة ف 2022، مس
الفنانــني باملعهــد الفرنــي 2022، نالــت املركــز الثــاين عــىل مســتوى الجامعــات 
ــباب  ــوزارة الش ــة ل ــداع )7( التابع ــابقة إب ــرايف مبس ــر الفوتوغ ــال التصوي يف مج
والرياضــة 2019، منحــة التفــرغ مــن املجلــس األعــىل لــوزارة الثقافــة يف مجــال 

الجرافيــك 2022.

هـايدي محمد حسن

زخم أزرق ، طباعة من  قوالب بارزة عىل قامش ، 100×60 سم

153 152



مواليــد املحلــة الكــرى 1997، بكالوريــوس فنــون جميلــة 
ــدويل  ــر ال ــى األق ــاركت يف ملتق ــورة، ش ــة املنص -جامع
ــع  ــرض الطالئ ــباب 2020، مع ــون الش ــر 14، صال للتصوي
ــة  2020،  ــون الجميل ــي الفن ــة محب ــدورة )60( بجمعي ال
صالــون أبيــض وأســود 2020، معــرض أجنــدة الــدورة 
ــباب  ــون للش ــز الفن ــرض جوائ ــر 2021، مع ــة ع الرابع
مؤسســة فــاروق حســني للثقافــة والفنــون 2022، معــرض 
 ،2022  UNLIMITED بأمريــكا  بواشــنطن  جامعــي 
معــرض جامعــي مبوشــن أرت جالــري، نالــت املركــز األول 
رســم يف أســبوع الفتيــات الخامــس بجامعة الفيــوم 2020، 
جائــزة الطالئــع الــدورة )61( 2021،  منحــة التفــرغ مــن 

ــك 2021، 2022. ــال الجرافي ــة يف مج وزارة الثقاف

هـدير صــالح زردق

ترحال ، طباعة مسطحة من قالب معدىن ليثوجراف، 4 أجزاء، 150 × 210 سم 

153 152



ياسمني محمد الشاذيل

أمل، حفر عىل لينو، 9 أجزاء ، 22× 22 سم لكل جزء 

كليــة  الرابعــة  بالفرقــة  طالبــة   ،  2000 مواليــد 
الفنــون الجميلــة املنيــا قســم الجرافيــك شــعبة 

ــاب . ــن كت ف

154







جـــورج القــــمص يــوســف 

ســـــارة حـســــن مــحـــمد

شـــيمـــاء عـــمـــر جــعــفر

مــحـــمــود خـــالـــد ربيــع

مــحــمــود محمد عبد الفتاح



مواليــد الغربيــة 2001، طالــب بقســم الديكــور بكليــة الفنــون الجميلــة  
-جامعــة املنصــورة، شــارك يف صالــون الشــباب )32( بقــر الفنــون بــدار 
ــون  ــة الفن ــة لكلي ــارض تابع ــدة مع ــارك يف ع ــة 2022، ش ــرا املري األوب
الجميلــة بجامعــة املنصــورة، نــال املركــز الثالــث مبســابقة إبــداع )9( يف 
ــة  ــد املري ــات واملعاه ــتوى الجامع ــىل مس ــويئ ع ــر الض ــال التصوي مج
2021، املركــز الثــاين مبســابقة التصويــر الفوتوغــرايف مــن مؤسســة فــاروق 

ــون 2022 . حســني للثقافــة والفن

جورج القمص يوسف

   تناقض، طباعة عىل mdf ، جزء واحد، 70 × 50 سم 

159 158



ــة- جامعــة اإلســكندرية 2021، مصممــة جرافيــك  ــة قســم ديكــور شــعبة فنــون تعبري بكالوريــوس فنــون جميل
2018 : 2021، شــاركت يف معــرض )فــن بــال أســوار( مركــز أركان لإلبــداع  2016، 2017، معــرض )إســكندرونا( مركــز 

الجزويــت الثقــايف 2021.

سـارة حسـن محـمـد

أخر الخط، كوالج رقمى، واحد، 50 × 70 سم طريق بال نهاية، كوالج رقمى، واحد، 50 × 70 سم

159 158



ــة -  ــة الفني ــوم الرتبي ــة قســم عل ــة الفني ــة الرتبي ــدة بكلي ــة 2020 ، معي ــة فني ــوس تربي ــد 1997، بكالوري موالي
جامعــة حلــوان، باحثــة ماجســتر ىف تخصــص تكنولوجيــا تعليــم، شــاركت ىف معــرض الفــن والهندســة  2015، 
معــرض  تجاعيــد  بقــر محمــد عــىل 2017، مهرجــان  الفنــون التابــع لســفارة الهنــد، مهرجــان رصبيــا 

ــة. ــه الثالث ــون ىف دورت ــك للفن ــان الزمال ومهرج

شـيامء عـمر جــعفر  

أفكار سلبية، طباعة عىل ورق كروشيه، جزئني، 45 × 115سم 

161 160



ــون  ــا: صال ــارض منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي ــة، ش ــون التطبيقي ــة الفن ــب بكلي ــوِم 1999، طال ــد الفي  موالي
الشــباب دورات )27، 28، 29، 30( مهرجــان يض األول والثــاين والثالــث، معــرض صالــون العريــن األول 2017، 
معــرض صالــون النيــل 2019، معــرض أجنــدة 2019، 2021، معــرض بجالــري  The Arts› Hub  2021، معــرض 
ــر  ــون الشــباب )27( كمبيوت ــزة صال ــال جائ ــرى ياســني 2022، ن ــاروق حســني 2022، معــرض بجال مؤسســة ف
ــوزارة  ــات ب ــه مقتني ــارش 2019، ل ــل الع ــون الني ــي بصال ــويئ تجريب ــر ض ــة تصوي ــزة ثالث ــك 2016، جائ جرافي

ــراد. ــدى بعــض األف الشــباب والرياضــة، ول

محـمود خـالد ربيــع 

طباعة عىل ورق، جزء واحد، 100 × 100 سم طباعة عىل ورق ، جزئني ، 200 × 100 سم

161 160



مواليــد املنصــورة 1997، بكالوريــوس فنــون جميلــة- قســم الجرافيــك جامعــة املنصــورة، شــارك يف معــرض رؤى 
ــة الســنوي  ــدورة )13(، معــرض الكلي ــون 6×6 بقــر ثقافــة اإلســامعيلية ال ــن لقــامن باملنصــورة، صال ــدار اب ب
خطــوة )2، 3(، معــرض رؤى لطــالب فنــون جميلــة -جامعــة املنصــورة مبتحــف الفنــون الجميلــة باإلســكندرية، 
معــرض طالئــع الــدورة)58(، مســابقة الفنــون البريــة للشــباب 7، مهرجــان يض للشــباب العــريب الــدورة )3(، 

مســابقة فــاروق حســنى للفنــون الــدورة الثانيــة. 

محمود محمد عبد الفتاح

طباعة عىل ورق ، جزء ، 80×80 سم  طباعة عىل ورق ، جزئني ، 160 ×80 سم 
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عـمـــــر جـهــــــاد الســــيد

عـمـــــر حــمـدي الطــــحان

عــمــــرو مــحـــمد أحـــمـد

فـــارس الســـيد عــبد العــال 

فـــــــرح أيـــمـــن نـــــــادر 

فــريــدة مــحــمــد طـــارق

كــريم أيــــــمن مــــحـــمـد 

مــحـــمـد أحــــيا إبراهــــيم 

مــحــمود عــاطـــف عيــىس

يــوســـف نـــارص مــحــــمد

أحــمــد رشـــــاد أحـــــمــد

إنـجــي بهـاء الديــن خــليفة

إنـجــي جــمــــال الســـعـيد

إنـجــي طـلعت عبـد الجــواد

أنـــــــس بـــــدوي مــــروك

بــجـــــاد عصــــام أحــــمـد

بيـــــرت عــــاطـف ســيدهـم

خـلــود عــــوين جــــاويـــش

دينـــا مــحـــمـد الـمـــهـدي 

ســـلمى إبـراهــيم بيـــومــي

عـبد اللــه مــحــمد مـحــمد



 - هندســة  كليــة 
حلــوان. جامعــة 

أحـمد رشــاد أحــمد

الصمت – تصوير رقمى – 3 أجزاء – 30 × 40 سم

167 166



ــة - لغــة  ــوس زراع بكالوري
إنجليزيــة، شــاركت يف عدة 
صالــون  منهــا:  معــارض 
الخريــف 2019، صالــون 
الشــباب  2020، صالــون 

األتيليــه  2020، 2021.

إنجى بهاء الدين خليفة

الرارى – طباعة عىل ورق – 50× 70 سم  لكل جزء 

167 166



الفوتوغرافيــا  قســم   - التطبيقيــة  الفنــون  كليــة  الرابعــة  بالفرقــة  طالبــة 
ــل  ــاث والعم ــات واألبح ــن الدراس ــد م ــت بالعدي ــون، قام ــينام والتليفزي والس
ــة،  ــون، الثقاف ــا كالفن ــا وإقليميً ــُذ ســن صغــر محليً ــر يف عــدة مجــاالت من الُح
ــا:  ــة منه ــارض فني ــدة مع ــاركت بع ــي، ش ــث العلم ــة والبح ــة، الرتجم السياس
مؤسســة فــاروق حســنى للثقافــة والفنــون 2020، لديهــا املزيــد مــن الخــرات 

ــر. ــة التصوي ــي وخاص ــال الفن ــة يف املج ــة والعملي العلمي

إنجـى جامل السـعيد

طاقة نور – صورة فوتوغرافية مع برواز أسود خشب – 70 × 50 سم

169 168



بكالوريــوس تربيــة فنيــة- قســم تثقيــف بالفــن- جامعة 
حلــوان 2012، عضــو عامــل بنقابــة الفنانني التشــكيليني، 
أقامــت معرًضــا  عملــت كمصــورة صحفيــة 2013، 
خاًصــا بســاقية الصــاوى 2010، شــاركت ىف العديــد 
مــن املعــارض الجامعيــة محليــة ودوليــة منهــا: معــرض 
photo creators الــدويل باإلســكندرية 2014، املهرجــان 
الــدويل للتصويــر XPOSURE بالشــارقة 2017، ملتقــى 
ــون  ــاىن، صال ــرب الث ــكيليني الع ــني التش ــامت الفنان بص
ــون الشــباب دورات) 24 ، 27 ، 29(،  ــل )7، 8(، صال الني
صالــون القاهــرة )56( 2013، مســابقة الشــباب للفنــون 
البريــة الــدورة الخامســة مبركــز الحريــة لإلبــداع 
 ،2019  )59( الطالئــع  معــرض   ،2017 باإلســكندرية 
مهرجــان ىض للشــباب العــريب الثانيــة والرابعــة 2022.

إنجي طلعت عبد الجواد 

حضور وغياب – طباعة عىل ورق ديجيتال – 30 × 45 سم

169 168



طالــب   ،  2006 الجيــزة  مواليــد 
العامــة بالثانويــة 

أنـس بـدوى مــربوك

عمل مكون من 8 أجزاء – 30 × 40 سم لكل جزء

171 170



ــر الشــارع،  مصــور، يفضــل تصوي
اتجــه مؤخــرًا للتصويــر بكامــرات 
الفيلــم ذات الطابــع القديــم، قــام 
بتصويــر العديــد مــن األنــواع 
املختلفــة للتصويــر، يســتخدم 
أساليب مختلفة يف تصويره كدمج 
صورتــان erusopxe elbuod ؛ كــام 
ــي للقاهــرة وال  ــه حلم يف مروع
يســتخدم أي تعديــالت يف صــورة .

بجـاد عصـام  أحــمد

حلمى للقاهرة  كامرا فيلم – جزئني - 50 × 70 سم لكل جزء

171 170



مواليــد 1995، بــدأ اهتاممــه بالتصويــر الفوتوغــرايف للشــارع وقصــص 
الشــارع منــذ 2016 حــني التحــق بكليــة اإلعــالم وتخصــص يف الصحافــة مــن 
ــة ؛  ــرف املري ــا الح ــرا وأبرزه ــارع بالكام ــاة الش ــق حي ــو يوث ــا وه حينه
ويحــذى برؤيــة يعمــل عليهــا أن يصــور جميــع الحــرف املريــة، ويجمعهــا 
الــرويس  للبيــت  الفنــي  تــم تكرميــه يف املعــرض  يف كتــاب يوًمــا مــا، 
باإلســكندرية 2022، تحتــوي الصــور املقدمــة للمســابقة تجســيد للحظــات 

ــة. ــة املري ــرف اليدوي ــقاء للح الش

بيرت عاطـف سـيدهم

الفخارين – خشب mdf - 70 × 50 سم  

70 × 50 – mdf الفراهدة – خشب

173 172



ــم  ــة- قس ــون جمیل ــوس فن ــد 1996، بكالوري موالی
الجرافیــك شــعبة التصمیــامت املطبوعــة - جامعــة 
ومصــورة  تشــكیلیة  فنانــة   ،2019 املنصــورة 
فوتوغرافیــة، شــاركت يف العديــد مــن املعــارض 
الفنیــة منهــا: صالــون اإلســامعلية 13، معــرض رؤى 
بــدار ابــن لقــامن 2017، مســابقة جائــزة نــوار 
للرســم لكلیــة الفنــون الجميلــة 2017، معــرض 
 2021 يض  معــرض   ،2018 باإلســكندرية  رؤى 
مســابقة فــاروق حســنى للشــباب 2022 ؛ وغیرھــا 
الذهبــي  القلــم  جائــزة  نالــت  املعــارض،  مــن 

التأسيســية. األوىل  لدورتــه 

خـلود عوىن جـاویش

وجوم – طباعة ديجيتال عىل mdf  -  عمل من 16 جزًءا - 200  × 200 سم

173 172



بكالوريــوس هندســة - جامعــة القاهــرة، ماجســتر ودكتــوراه مــن نفــس الجامعــة ثــم برنامــج مــا بعــد الدكتــوراه 
مــن أســبانيا، مهندســة معامريــة ومــدرس بقســم الهندســة املعامريــة بالجامعــة الريطانيــة يف مــر، شــاركت يف 
العديــد مــن املســابقات املعامريــة، تــم اختيارهــا مــن ضمــن القامئــة القصــرة لجائــزة متيــز للمــرأة يف العــامرة 
ــت املعــامر املــري، شــاركت يف عــدة مســابقات  ــردي يف بي ــر ف ــأول معــرض تصوي والتشــييد 2017، قامــت ب
للتصويــر الفوتوغــرايف منهــا: مســابقة تــرايث 2017، 2018، عــدة مســابقات ومعــارض جامعيــة للتصويــر منهــا: 
املعــرض العــام يف متحــف الفــن الحديــث 2018، صالــون النيــل للتصويــر الضــويئ 2019، نالــت الجائــزة 

التقديريــة يف مســابقة تــرايث 2018 . دينـا مـحمد الـمهدي

نقطة البداية – خشب – 30×40 سم األحجية – خشب – 30 × 40 سم

175 174



ليســانس آداب - قســم علــم نفــس -جامعــة عــني شــمس، 
دبلومــة علــم نفــس إكلينيــي، دبلــوم الخــط العــريب، متهيــدي 
ماجســتر، تعمــل اآلن كأخصــايئ نفــي إكلينيــي بإحــدى مراكز 
ــم  ــدأت تعل ــنوات، ب ــالث س ــذ ث ــر من ــدأت تصوي ــان، ب اإلدم
التصويــر الفعــيل منــذ ســنتني مــن خــالل منحــة نــادي إنفوكــس 
لتعليــم التصويــر، شــاركت ببعــض املعــارض منهــا: معــرض 
جــذور بقــر البــارون 2021، معــرض فــرح الفوتجرافيا بســاقية 
الصــاوي 2021، معــرض أســاطر البــارون 2022، معرض مرجة 
ومشــكاة مبتحــف الفــن اإلســالمي بالتعــاون مــع املتحــف 
.33 العــريب  للشــباب  الرابــع  2022، مهرجــان يض  القبطــي 

سلمى إبراهيم بيومي

البداية – 3 أجزاء – 30 ×40 سم

175 174



طالــب   ،2003 مواليــد 
ــه يف  ــة تجــارة، بدايت بكلي
فــن التصويــر الفوتوغراىف 
يــرى  أن  أحــب   2020
العــامل مــا يفعلــه بعيونــه 
ــامل  ــرون الج ــم ي يجعله
املعامري وللفن اإلســالمي 
القديــم والحديث، شــارك 
ــالون الشباب)32(. يف صــ

عبد الله محمد محمد

روحانيات الفن اإلسالمى – خشب mdf ـ 5 ملل – 3 أجزاء – 70 × 50 سم لكل جزء

177 176



صحافــة-  -قســم  إعــالم  بكالوريــوس 
يف  تــدرب  الــوادي،  جنــوب  جامعــة 
مجــال التصويــر الصحفــي يف مؤسســة 
منهــا:  جوائــز  عــدة  نــال  األهــرام، 
ــاين يف مســابقة أفضــل صــورة  ــز الث املرك
ــات 2019،  ــة طــالب الجامع ــة فئ صحفي
التصويــر  مســابقة  يف  األول  املركــز 
الفوتوغــرايف بأســبوع شــباب الجامعــات 
بجامعــة  األوىل  دورتــه  يف  األفريقيــة 
مســابقة  يف  األول  املركــز  أســوان، 
حكايــة صــورة التابعــة ملركــز إجــالل 
بالســعودية. الســن  كبــار  لخدمــات 

عـمـر جـهــاد السـيد

آفاق ضبابية – 50 × 70 سم

177 176



ــة  ــد البحــرة 2000، طالــب بالفرقــة الرابعــة كلي موالي
الطــب البــري بجامعــة اإلســكندرية، أكــر مــا أحبــه 
ــامل  ــرون الع ــاس ي ــل الن ــة جع ــو كيفي ــر ه يف التصوي
مــن خــالل عيونــك، جعلهــم يــرون الجــامل يف أبســط 
أن  ميكــن  املعتــادة  اليوميــة  املشــاهد  أن  األشــياء، 

ــد اآلن . ــادة بع ــر معت ــون غ تك

عمر حمدي الطـحان

خاٍل – طباعة عىل خشب – 6 أجزاء –30× 40 سم لكل جزء

179 178



بكالوريــوس فنــون جميلــة- قســم عــامرة، فنــان تشــكييل ومصــور فوتوغــرايف، شــارك يف العديــد مــن املعــارض 
الفنيــة منهــا: معــرض صالــون الشــباب  دوريت)31 ، 32( 2021، 2022 تــم اقتنــاء العمــل الخــاص بــه يف كل مــن 
العامــني، معــرض ســاقية الصــاوي عامــي 2018، 2019، نــال يف إحداهــا املركــز الثالــث، معــرض ببيــت الســناري 

2019، مهرجــان يض للشــباب العــريب 2022.

عمـرو محـمد أحـمد

اشتباك – 3 أجزاء – 2 مرت × 0,5 مرت 

179 178



مواليــد الســويس 1997، خريــج معهــد القاهــرة العــايل 
للغــات والرتجمــة والعلــوم اإلدارية، حاليًا بفــرتة الخدمة 
العســكرية، بــدأ التصويــر باملوبايــل 2020 خــرة ســنتني 
يف التصويــر الفوتوغــرايف، يعمــل مســاعد ملصــور، شــارك 
ــل بقــر  ــاف الني ــا: ضف ــارض منه ــن املع ــد م يف العدي
البــارون 2021، معــرض بحــري املقــام باإلســكندرية 
2022،  فــاز مبســابقة redmi مبحــور ملــة رمضــان.

فارس السيد عبد العال

السر عىل منحدرات وادى الريان – 8 صور – 30 × 40 سم

181 180



طالبــة بكليــة الصيدلــة -جامعــة عــني شــمس، بــدأت تصويــر كهوايــة مــن فــرتة بغــرض التوثيــق وتحولــت 
ــر. لوســيلة تعب

فـــرح أيـمن نــادر

منفذ – تصوير ديجيتال – 8 أجزاء – 30×20 سم لكل جزء

181 180



ــاركت يف  ــوان، ش ــة حل ــة -جامع ــون التطبيقي ــة الفن ــون -كلي ــينام والتليفزي ــا والس ــم الفوتوغرافي ــة بقس طالب
العديــد مــن املعــارض منهــا: معــرضHolter Stills  2021، صالــون الشــباب)32( بــدار األوبــرا املريــة، معــرض

B&W بالزمالــك 2022 ، معــرضHolter Stills II  2022، معــرض مــر بعــد 10 ســنني مــع فوتوبيــا و 
Vogue Italia. ــع ــىل موق ــا ع ــن أعامله ــض م ــرض بع Egyptian streets 2022 ، ع

تحليق – طباعة عىل ورق تصوير – 5 أجزاء – 80 × 130 سم

183 182

فريـدة محـمد طارق



طالــب بالفرقــة األوىل قســم نظــم ومعلومــات باملعهــد 
مــن  العديــد  يف  شــارك  حــر،  مصــور  العــايل،  القاهــرة 
أهــم  ومــن  والدوليــة؛  املحليــة  واملســابقات  املعــارض 
تصويــر  الشــارع،  حيــاة  توثيــق  بهــا  املهتــم  املحــاور 

املعــامري. التصويــر  البورتريــه، 

كـريـم أيـمــن محمد

mdf-أمومة مبكرة – ورق مط عىل خشب           45 × 500سم  

183 182



مصــور فوتوغــرايف متخصــص يف تصويــر الشــارع والبورتريــه، عضــو يف نــادي 
ــادي  ــو يف ن ــادي Infocus، عض ــو يف ن ــرايف، عض ــر الفوتوغ ــة للتصوي عدس
 ،Grou Creative الفراعنــة الــدويل، دبلومــة التصويــر الفوتوغــرايف مــن
حاصــل عــىل منحــة خــرات مصــور مــن نــادي عدســة للتصويــر الفوتوغــرايف، 
ــدويل  ــرض ال ــا: املع ــة منه ــة واملحلي ــارض الدولي ــن املع ــد م شــارك يف العدي
the of Cities  world  املنظــم مــن خــالل االتحــاد الــدويلFIAP، مهرجــان 
يض للشــباب، معــرض عدســة الفــن الســاملي2020، معــرض رمضــان يف صــورة 
التابــع لنــادي الفراعنــة الــدويل للتصويــر الفوتوغــرايف بســاقية الصــاوي، نــال 

جائــزة رمضــان يف صــورة مــن نــادي الفراعنــة الــدويل.  

محمد أحـيا إبراهـيم

عىل قارعة الطريق – طباعة ىف برواز، 50 × 70 سم

الكفاح – طباعة ىف برواز 50 × 70 سم

185 184



مواليــد القاهــرة 2000، طالــب بكليــة تجــارة جامعــة القاهــرة، بــدأ التصويــر الفوتوغــرايف 2020، دامئـًـا مــا يبحــث 
عــن صــورة تعكــس موضــوع أو قصــة معينــة تجاهــه وتشــاركه تفاصيلهــا الكامنــة بــني خطــوط الضــوء الرفيــع 
املــيلء بالحكايــات، شــارك يف صالــون الشــباب )32( تــم اقتنــاء عملــه، مهرجــان يض للشــباب العــريب الرابــع 2022 .

محمود عاطف عيىس

الحقيقة ىف الفكر والفعل – برواز خشب – 4 أجزاء 50 × 50  سم للجزء الواحد

185 184



مواليــد 2003، طالــب بالفرقــة األوىل قســم تصويــر باملعهد العايل للســينام، مصور فوتوغرايف، شــارك يف عدة معارض 
منهــا: معــرض صــور الصحافــة املريــة، معــرض أول مــرة مبكتبــة اإلســكندرية، صالــون الشــباب2021، نــال عــدة 
جوائــز منهــا: جوائــز مــن الجمعيــة األمريكية للتصويــر، كأس التصويــر األملاين، جائــزة أفضل مصور هواة شــاب لهذا 
العــام، جائــزة فوجــي فيلــم مر 2022، نادي عدســة للتصوير الفوتوغرايف، مســابقة الســاقية للتصويــر الفوتوغرايف.

 يوسـف نارص محمد

mdf-   خطوط معامرية )تجريد( – ورق مط عىل خشب -          3أجزاء 50 × 70 سم لكل جزء

187 186



187 186





عــبـد الـحــــــمــيد ســمــر - هــــــــــنا أســـــــامــــة

مــحـــمــد أســـامة إبراهـيم

مــحـمــد عــمـــاد مــحــمد - مــــحــــمد داود - عبــد الرحــمـن أحــمــد 

مـحـمـود أحـمد عبد العـظيم

مــنــــــى وحــــيد نــــــوراة

مــي مـحـمـد عـبد اللــطـيف

هــاجــر بــركــــات ســـالــم



الديكــور  يــدرس   ،2001 مواليــد 
ــك،  ــة بالزمال ــون الجميل ــة الفن بكلي
فنــان بــري صاعــد يف رحلــة بحثــه 
خــالل  مــن  الفنــي  صوتــه  عــن 
متيــل  التــي  التجريبيــة  أعاملــه 
للتجديــد يف الخامات، الطــرز بعيدة 
ــاف  ــة استكش ــرار، يف رحل ــن التك ع
ــات مــزج  العــامل االفــرتايض، احتاملي
التكنولوجيــا مــع هويــة اإلنســان 
البريــة، شــارك يف العديــد مــن 
املعــارض املحليــة والعامليــة مــن 
أهمهــا: preserve التــي عــرض يف 

عــامل امليتافيزيكــس االفــرتايض .

هـــــنـا أســـــامـــة  عبد الحـميد ســمري 

مواليــد 2002، طالبــة بكليــة 
فنــون جميلــة - قســم جرافيــك 
رســوم متحركة، فنانة تســتخدم 
كالتصويــر  وســائط  عــدة 
ــة،  ــم، الطباع ــرايف، الرس الفوتوغ
شــاركت  املتحركــة،  الرســوم 
املعــارض  مــن  العديــد  يف 

فوىض ، مدة الفيديو دقيقتني
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مواليــد الجيــزة 2000، طالــب بكليــة التجــارة  - جامعة القاهرة .

محمد أسامة إبراهيم 

إلتفت إىلَّ
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 - النوعيــة  الرتيبــة  كليــة  مــن  موســيقية  تربيــة  بكالوريــوس   
جامعــة القاهــرة، مطــرب ومؤلــف موســيقي وممثــل، قــام بالغنــاء 
ــة  ــروض املرحي ــالت والع ــن الحف ــر م ــل يف كث ــني والتمثي والتلح
داخــل جامعــة القاهــرة وخارجهــا، قــام بتلحــني وتأليــف موســيقي 
الفنانــة نهــال عنــر  يف عــرض مرحــي عــرض فرحــة بطولــة 
وتأليــف األســتاذ شــاذيل فــرح عــىل خشــبة ســيد درويــش وناقــش 
ــن  ــر م ــامم كب ــى باهت ــاث وحظ ــان اإلن ــة خت ــرض قضي ــذا الع ه

ــور أرشف ذىك. ــت الدكت ــذا الوق ــني يف ه ــب املمثل نقي

مواليــد الجيــزة 1999، بكالوريــوس تربيــة نوعيــة قســم الرتبيــة 
ــد مــن املعــارض  ــة  - جامعــة القاهــرة 2021 ، شــارك يف العدي الفني
والفعاليــات منهــا: جداريــة قــر ثقافة الجيــزة 2019، املعــرض الفني 
ــرض  ــوزارة الشــباب والرياضــة 2020، مع ــي للشــباب ب ــوم العامل للي
ديجيتــال آرت يف مركــز طلعــت حــرب 2021، معــرض منــرة أراجــوز 
بكليــة الرتبيــة النوعيــة 2021، معــرض اليــوم العاملــي للمســنني 
ــذ  ــارض، تنفي ــن املع ــد م ــم العدي ــارك يف تنظي ــرة، ش ــة القاه بجامع
ديكــور العديــد مــن العــروض املرحيــة داخــل الجامعــة وخارجهــا .

مـحمد عمـاد محـمدعـبد الرحـمن أحـمد
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ــرة  ــة القاه ــة - جامع ــة النوعي ــة الرتبي ــوس تربيــة فنيــة بكلي  بكالوري
ــويب  ــادي الن ــرض الن ــا: مع ــارض منه ــن املع ــد م ــارك يف العدي 2022، ش
جالــري  دكان  بأكادمييــة  دكان  معــرض   ،2018 القاهــرة  يف  للــرتاث 
ونــال شــهاده تقديــر 2020، مســابقة فنــون جامعــة القاهــرة ونــال 
ــوزارة  ــع ل ــداع التاب ــر2020، مهرجــان إب ــث يف مجــال التصوي ــز الثال املرك
الشــباب والرياضــة ونــال املركــز الثالــث يف مجــال األشــغال الفنيــة 
2020 مســابقة فنــون جامعــة القاهــرة ونــال املركــز الثــاين يف مجــال 
النحــت 2021، معــرض الفيــوم باملتحــف القومــي للحضــارة الجديــد 
2022، تــم تكرميــه مــن جمعيــة أبنــاء الديــوان النوبيــة بالقاهــرة يف 
ــون  ــر يف مجــال الفن ــال شــهاده تقدي ــون التشــكيلية 2018، ن مجــال الفن
ــا 2013 ، 2014  ــوم والتكنولوجي ــز االستكشــايف للعل ــن املرك التشــكيلية م
الــدويل  ، 3 شــهادات تقديــر ؛ و3 دروع وميداليتــان مــن املهرجــان 
أفريقيــا يف عيــون الفنــان لثــالث دورات متتاليــة )2015 ، 2016 ، 2017( 
ــر والعــرب 2017 . ــامء ومبدعــي م شــهادة تقديــر مــن مجلــس عل

مــحـمد داود يحـيى

Timbrad
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ــرض  ــام بع ــوا 2016، ق ــري آرت الل ــه( بجال ــا إي ــة دى فيه ــرض )العلب ــارك يف مع ــرة 1995 ، ش ــد القاه  موالي
ــا  ــا يف صالــة يت يس يس بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة 2020، مهرجــان مــا بعــد الكورون أعاملــه ضمــن 35فنانً
ــطة  ــالق بواس ــة انط ــابقة نقط ــزاج 2020، مس ــري آرت م ــار بجال ــروج للنه ــرض الخ ــري يض 2020، مع بجال
ــدويل  ــرة ال ــي القاه ــس ح ــري اكس ــي بجال ــرض جامع ــون 2022، مع ــوم للفن ــز الفي ــاويرس ومرك ــة س مؤسس
النســخة الثانيــة بواســطة آرت دي إيجبــت 2022، معــرض جامعــي عــودة مبؤسســة درب 1718 لـــ2022 ، نــال 

ــرا. ــن باألوب ــون الشــباب التاســع والعري ــزة الكــرى يف صال الجائ

محمود أحمد عبد العظيم 

 العشاء األخر ، مواد بناء ) ميكس ميديا 4 مرت طول × 90 سم عرض × 100 سم ارتفاع ( 
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الفنــون  كليــة  مســاعد  مــدرس  مواليــد1993، 
ــرض  ــاركت يف املع ــاط، ش ــة دمي التطبيقية-جامع
ــادس،  ــس، الس ــدويل الخام ــر ال ــب للمؤمت املصاح
بدميــاط،  التطبيقيــة  الفنــون  لكليــة  الســابع 
مســابقة صالــون الدلتــا 2022، نالــت املركــز الثــاين 
املريــة يف مجــال  الجامعــات  عــىل مســتوى 
الفنــون التشــكيلية يف مســابقة إبــداع )4( 2016، 
ــات  ــتوى الجامع ــىل مس ــر ع ــث ع ــز الثال املرك
املرية يف املســابقة الرقـــمية الخامســة للتصـــوير 
الفوتوغرايف 2016، الجائزة التشــجيعية يف مســابقة 
فكــرة وفنــان يف الكاريكاتــر ببورســعيد 2018.

مـنـى وحـيـد نــوارة 

مجرد خط ، خشب + إضاءة متحركة ،  2مرت × 2 مرت
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 مواليــد 1994، بكالوريــوس فنــون تطبيقيــة - جامعــة حلــوان، معيــدة بجامعــة 
أكتوبــر واآلداب الحديثــة، باحثــة ماجســتر التقنيــات التفاعليــة يف الفنــون املعــارصة، 
شــاركت يف الصالــون )26( بعمــل جامعــي للتجهيــز يف الفــراغ، ملتقــى الرســوم املتحركة 
بالهناجــر، معــرض الزمــن الجميــل، دبلومــة الواقــع االفــرتايض املدعمــة مــن الســفارة 
األمريكيــة، نالــت جائــزة صالــون الشــباب اليوبيــل الفــي 25 بعمــل جامعــي تجهيــز 

يف الفــراغ وفــن أداء .

مي محمد عبد اللطيف 

ممر سالم ، مدة الفيديو 21 ثانية
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ــم 2019،  ــامري والرتمي ــكيل املع ــت والتش ــم النح ــة - قس ــون تطبيقي ــوس فن ــزة 1996، بكالوري ــد الجي موالي
شــاركت بالعديــد مــن املعــارض منهــا: معــرض حــي القاهــرة الــدويل التابــع ملؤسســة آرت دي إيجيبــت2022 
ــدويل التابــع ملؤسســة أرت دي إيجيبــت 2021، معــرض مؤنــث التابــع ملؤسســة آرت  معــرض حــي القاهــرة ال
ــه )59(  ــع يف دورت ــرض الطالئ ــه)60(، مهرجــان يض للشــباب 2019،  مع ــع يف دورت ــت 2021، الطالئ دي إيجيب
ــزة  ــت جائ ــة 2018،  نال ــون التطبيقي ــة الفن ــا بكلي ــس حجــرًا أو زجاًج ــا  لي ــج ورشــة امليدي 2019، معــرض نتائ

حســن حشــمت 2020 .

هـاجر بركـات سـالـم 

صنع يف حلم

197 196





روضــة يحــيـي فـــتـــحـي - ياســمني مـحـمـود الشـــني



ــنة  ــة يف الس ــون تطبيقي ــة فن ــة بكلي طالب
ــة . ــم الزخرف ــرة قس األخ

روضـة يحـيي فتـحي

ــنة  ــة يف الس ــون تطبيقي ــة فن ــة بكلي طالب
ــة .  ــم الزخرف ــرة قس األخ

ياسمني محمود الشني

مرحبا بك يف عقيل ، خامات متعددة من أقمشة وخشب  + مدة الفيديو 46 ثانية
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غــزل عصـــام عـبد الـلــه



 مواليــد القاهــرة 1998، مصممــة، فنانــة بريــة، بكالوريــوس 
جامعــة   - املعــامري   والتشــكيل  النحــت  يف  تطبيقيــة  فنــون 
واملعــارض  الــورش  مــن  العديــد  يف  شــاركت   2021 حلــوان 
ليــس   ،2019 أنظــر  أن  عــىل  نافــذة  أي  مــن  منهــا:  الفنيــة 
الخامــات  غــزل  توظــف  أعاملهــا   ،2018 حجــرًا  أو  زجاًجــا 
املختلفــة لتعــر عــن املشــاعر والذكريــات لتستكشــف خــالل 
. والهويــة  والذاكــرة  الوجــود  تتضمــن  أفــكاًرا  الرحلــة  هــذه 

غزل عصام عبد الله 

مربع من الشعر البري املنسوج يدويًا ، 25× 25 سم ، يف إطار 50 × 70 سم 
204







ــون  ــريق عمــل قــر الفنـ ــاص لفـ ــر خـ شـكـ

جمـــع وإعــداد املــادة العلميــة للكتـالـــوج 

الفنــــون قــصـــر  مـعـلــــومات  مــركـــز 

العــــلمية الــــامدة  طـبـاعـــة  متـابــــعة 

 بقر الفنون

منـــال علـوي

إيـمـان أنــور خـضـر
مدير عام الخدمات الفنية 

للمـتاحف والـمعارض

نسـرين أحمد حمدي
مدير إدارة الجرافيك

إيـامن عـيل حـافـظ
مرف إدارة جرافيك

إسـامعيل عـبدالـرازق 
مدير إدارة املطبوعات

سوزان عبد الواحد 
تصميم املطبوعات 

عـبــري مـحمـــد 
مصمم جرافيك

ســمــر قـــناوي 
مصمم جرافيك

ســـــامح العـبد
مــــها محمـــود
مراجعة لغة عربية
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