
أمني القريطى املطلب عبد كرمي

جامعة – ً جدا جيد التربية الفنية - بكالوريوس ،1982 مواليد
صالون  ، التشكيليني الفنانني نقابة عضو ، 2003 حلوان
بكلية  حورس بقاعة جماعى معرض ، 2000 عشر الثانى الشباب
التشكيلية  للفنون القومى املعرض ، 2001 الفنية التربية 
عشر  اخلامس الشباب صالون ، 2001 والعشرون السابعة الدورة
الشباب  صالون عشر 2004 ، السادس الشباب صالون ، 2003
القاهرة  بأتيليه صديق راتب جائزة معرض ، 2005 عشر السابع
أتيليه  للشباب 2006  األول اإلسكندرية الدولى صالون ، 2005
صالون فى التشكيليني الفنانني نقابة جائزة  ، اإلسكندرية

مكتبة  جائزة ،  2006 للشباب الدولى اإلسكندرية أتيليه 
عشر الثامن الشباب صالون مقيم) فنان (منحة االسكندرية

. اإلسكندرية مكتبة ولدى األفراد بعض لدى املقتنيات ، 2007

Kareem Abd Elmoteleb Elqurity

 Born in 1982 - Bachelor of Art Education from Art Education-
 faculty,Helwan university,accumulative- EXHIBITIONS- 12th
Youth Salon , 2000- Group exhibition in Art Education fac-

 ulty’s gallery (Horus),2001. 27th National exhibition for fine
 arts,2001- 15th Youth Salon,2003 16th Youth Salon,2004-17th
 Youth Salon,2005- (Rateb Seddik award) exhibition , Cairo
 Atelier, 2005- Exhibition oF (Art and society), Algizeera Art
 center,organized by Rotary Alorouba club in cooperation with
 plastic art sector 2008 - Exhibition of (Agenda 2008) , 50×35
 frame included , Bibliotheca Alexandria 2008- Exhibition of
 (grant of a resident artist) , 2008- Exhibition of (Agenda 2009)-
MEMBERSHIP- Member of plastic artists syndicate , member-

 ship number (14869)- PRIZES - The painting Prize from Plastic
artists Syndicate , in the 1st International Youth salon OF Al-

 exandria Atelier 2006- Bibliotheca Alexandria prize, (grant of
.a resident artist) , 18th Youth Salon 2007



مغازي إبراهيم ملياء

جوته-اإلسكندرية ٢٠٠٦- معهد في كارتون ورشة - مواليد١٩٨٢
وفرنسا- ومصر في لبنان الفنية من الورش العديد في شاركت
فنانة عمل مع ٢٠٠٨.ورشة املعاصرة اإلسكندرية فنون منتدي
الشباب صالون  في شاركت , سكندر كارين معروفة أملانية 
في جماعية ٢٠٠٧معارض القاهرة الفنون - قصر عشر - الثامن

الشباب التاسع  صالون ٢٠٠٧ وشاركت في اإلسكندرية أتيليه
القاهرة الفنون -قصر تشجيعية جائزة علي وحازت عشر
٢٠٠٨بينالي معهد جوته-اإلسكندرية البورتريه في ٢٠٠٨صالون

املتوسط  البحر  ودول أوروبا  للشباب في الثالث عشر BJCEM
 .٢٠٠٨ اإلسكندرية عام مبكتبة ٢٠٠٨معرض وإيطاليا

 Lamia Moghazy

Born in 1982 - Cartoon thinking workshop at Goethe Institute, Alexan-
 dria 2006 - RAMI international art and multimedia workshop with Jean
 Pierre Noun from Lebanon and Renaud Vercey from France, at Atelier
of Alexandria, Egypt. 2007 - Workshop with Jeremy Beaudry “Alex-

 andria place in place off ” at ACAF “Alexandria contemporary arts
 forum” 2008 - Workshop with well known German artist Karin Sander
 and German students at ACAF “Alexandria contemporary arts forum”.
 2008 - Assisting in the video production of the ‘disposition’ project with
 the French artists Renaud vercey, Yann Norry, Remy Rivoire, Bruno
Voillot  2008 - University union exhibition, Faculty of Fine Arts, Al-

 exandria 2006 - “Deconstructing Picasso” group exhibition at ACAF
 “Alexandria Contemporary Arts Forum” 2007 - 18th salon of young
 artist, Palace of Arts, Cairo 2007 - “Surroundings” group exhibition at
 Atelier of Alexandria. 2007 -19th salon of young artist (received the
 encouragement award), Place of Arts, Cairo 2008 - “Salon Portrait”
 at Goethe institute, Alexandria 2008 - 13th BJCEM “Biennial of young
 artist from Europe and the Mediterranean”, Puglia, Italy 2008 - “First
 time” exhibition at Bibliotheque Alexandria 2008. - Group exhibition at
 . Jesuits cultural center, Alexandria 2008



 Mohamed Helmy Elaryan

 Born in 1982 - Helwan university faculty of applied arts
year 2004, Grade very good current jop graphic designer

العريان حلمى محمد

الفن التطبيقية دراسة الفنون بكالوريوس كلية ،1982 مواليد
يعمل  - الشرف  مرتبة مع حدا جيد  -  2004 الزخرفة قسم

. جرافيك مصمم حالياً



مفتاح محمد مصطفى محمد

اجلميلة  الفنون كلية من بكالوريوس 2008 – 1985 مواليد من
مبعرض ،شارك الثالث ترتيب - جدا جيد تصوير- قسم بالزمالك
أوائل معرض ،2005 الثقافى الفرنسى املرأة باملركز عن جماعى

األفراد  لدى مقتنيات له - 2008 اجلميلة بكليه الفنون اخلريجني
. مصر فى

Mohamad Mostafa Moftah
 
 Born in 1985 -Graduated from the faculty of Fine Art in
 Zamalek, Oil Painting Department , Participated in 2005
in a group exhibition, tittled Woman, at the French Cul-

  tural Center,Got works publiched in forign magazines
like connection magazine  ,Participated in the distin-

 guished Alumine in Fine Arts Faculty , 2008 . Acquistions
 in art lovers in Egypt



عدلى رياض عبد الكرمي محمود

شارك ، القاهرة جامعة ـ فنية تربية بكالوريوس  مواليد 1987،
،2008 عشرـ  التاسع شباب : صالون منها اجلماعية معارض فى

إلى اخلارج  من الداخل ، 2008 ـ الصاوى ساقية الربيع صالون
مسرح سوا معرض ،2008 ـ هاوس تاون وأسود أبيض رسم
الفرانكوفونية األكادميية دى سى على ،2008 ـ اجلمهورية

الهناجر ـ  قاعة الورشة األول معرض ، 2008 ـ القاهرة ـ للفنون
جامعة جنوب مصر، مقتنيات لدى العمل فى بعض ورش ،2008

مصر. فى األشخاص الوادى وبعض

Mahmoud Abd El-Kream Adly Ryad
 
Born in 1987.Graduated from the Faculty of art educa-

 tion – Cairo University – 2008.Group exhibitions: 19th
 youth Salon – Opera House – 2008- 3rd spring Salon  -
 El-Sawy Culture Center – 2008- Sawi – 2008- Indoor to
outdoor Town House- Exhibition of first workshop – El-

 Hnager - On CD Academy Francophoneya of art in Cairo
 – 2008- A lot of workshop in Egypt- Acquisition South
Valley University and some people in Egypt



سعيد مدحت

اإلسكندرية  جامعة جميلة فنون بكالوريوس ، 1982 مواليد
ناجى  صالون ،  2003  –  2002 الثقافة قصور بهيئة  معارض ،
عشر  الثامن الشباب صالون ،  2004 األنفوشى ثقافة بقصر
الطفل  ورسوم ألدب التشجيعية مبارك سوزان جائزة ، 2007

 . 2005 للمبتدئني

 Medhat Said El Sayd
 
 Born in 1982 , fine Arts unv. Alex , galaries at cultural
 palaces 2003- 2002 , Saloon Nagi at Anfoshy cultural
 palace 2004 , Suzan Mubark encouragement prize for
children art and drawing 2005 , the eighterth youth sa-

 . loon march 2007



الشاذلي مروى

تصوير - كلية الفنون اجلميلة 1983،بكالوريوس القاهرة مواليد
حلوان، صالون اجلميلة جامعة بكلية الفنون 2006،معيدة زيتي
، السابعة و السادسة دورتيه في الصغيرة الفنية القطع
املعاصر املصري التجريد ،2008 – 2007 – 2005 الشباب صالون
قاعة املستديرة الصغيرة القطع صالون ،2005 إبداع قاعة
شباب ملتقى من مصر قاعة بورتريه 2007، بورتريه2006 ،وجوه
الفنانني 2006،شباب اإلسكندرية مكتبة  مرة أول الفنانني 

 2008 أذربيجان في باكو 2007،معرض بباريس التشكيليني
لكلية املئوي العيد مبناسبة ، عام مائة في اجلميلة الفنون –

قاعة  جزم بعنوان معرض ، 2008 الفنون قصر اجلميلة ” الفنون
اجلائزة الفنون اجلميلة 2004، محبي 2009 ،جائزة جمعية ابداع
مقتنيات ،2005 عشر السابع الشباب بصالون تصوير الثانية

واخلارج.            مبصر األفراد  لدى  و احلديث املصري الفن مبتحف

                                                                                       

Marwa  El -Shazly

Born in 1983 - Cairo - Graduated from the painting De-
 partment - Faculty of Fine Arts - Helwan University 2006
Instructor at the same faculty - took part in student exhi-

 bition 2003-04-05-06 - Salon Of Mini Works Of Art 2003
- 2004 - Salon Of Youth 2005 – 2007 – 2008 - The Egyp-

 tian Contemporary Abstraction  Ebdaa Art Gallery 2005
- Young plastic artists meeting - First Time  The Biblio-

 theca Alexandrina Arts Center 2006 – 7 Young Female
 Artists  Khan Al Maghraby 2007 - Exhibition Of Young
 Plastic Artists , Paris 2007 –Azerbaijan – Baco Exhibition
 2008 – 100 Years of Fine Arts Kasr El Finon 2008 – Prize
  of El Talaae Exhibition of Art 2004 - The second prize
.Painting - Salon Of Youth 2005



خليل  طارق منة اهللا
 

شمس  جامعة عني اجنليزى أداب كلية  ليسانس 1985 مواليد
والتصويرالزيتى،  احملادثة  ، الترجمة  فى دورات ،أخذت 2006
ريسيلى لوتشيه مع سريع سكتش مثل ورش فى شاركت
تصوير زيتى ونحت، دورة كوالج مختار، متحف محمود وورشة

بالزمالك  جميلة فنون فى  2008 إبريل  إلى  2007 نوفمبر من
هاوس تاون مثل جماعية معارض عدة ،19 الشباب صالون  ،

اجلمهورية. ومسرح

 MennaTarek khalil
 
 Born in 1985. I was graduated from Faculty of Art (English
 department) Ain Shams University in 2006, took courses
 in Translation, conversation n painting. I participated in
 quick sketching with Lucia Riccelli, Mahmoud Mokhtar
 Museum’s workshop, collage and sculpture , Oil painting
session from November till April 2008 in Fine Arts n par-
.ticipated in the 19th Youth Salon in the Opera



الرسم



الفنانون املشاركون

أحمد عزت حامد

إبراهيم املنعم عبد أسامة

شيماء صبحي جمعة

أحمد العزيز عبد شيماء

اللطيف مراد عبد محمود

السميع عبد عاطف منار

مصطفى املنعم عبد نورا

مرسي حسن أحمد ياسمني



 Ahmed Ezzat Hamed
 
Born in 1982 - BA in Communication-6 October Univer-
sity

حامد سعيد  أحمد عزت
 

أكتوبر جامعة 6 إعالم بكالوريوس ، 1982  مواليد



إبراهيم املنعم عبد أسامه
 

فى  شارك املنيا 2006 ، - اجلميلة كلية الفنون - 1984 مواليد
مهرجان  ، 2008 القاهرة واجلماهير أتيليه الفن ملتقى معرض
الصغيرة  للفنون األول الصالون ، الشباب19 صالون الثاني اإلبداع
بينالي ، للفنون التشكيلية النصر ، ملتقى جاليرى اللواء أرت
للصالون األولى اجلائزة ، بورسعيد ثقافة قصر الثامن- بورسعيد
القاهرة أتيليه - صديق للتصوير الزيتى راتب ملسابقة السنوى
السادسة الدورة املباشر الضوئى التصوير فى الثالثة اجلائزة ،
األول اإلبداع مهرجان  ، الفوتوغرافى للتصوير النيل  لصالون

للفنون. اجلزيرة مركز 18 الشباب صالون

 Osama Abd Elmoneim Ibrahim
 
Born in 1984 - BA of faculty of Fine Arts, graphic De-
partment, printing designs section-2006, with excellent 
degree in graduation project - Drawing, Engraving Print, 
Photography& Graphic Design - 12 Hassan Mohamed Ali 
st ,off  Fatma Rushdie st , El Haram - Giza.group exhibi-
tion “Art & Audience” in Cairo Atelier . 1st Festival in the  
18th Youth Salon, Gezira Art Center.  



 Shaima Sobhy Gomaa

Born in 1984 / Dubai, UAE Graduated Student in the Faculty of Ap-
 plied Arts, Advertising Dept. 6th oct. University- Participating from
 2003 in Students Exhibitions and workshops, Participating in 2005
in The 45th Vanguards Exhibition, Fine Arts lovers Association, Cai-

 ro, Participating in 2005 in The 17th Annual Salon of Youth, place
of Arts - Opera House, Cairo,Participating in 2007in The 47th Van-

 guards Exhibition, Fine Arts lovers Association, Cairo,Participating
 in 2008 in The 19th Annual Salon of Youth, place of Arts - Opera
House, Cairo,Participating in 2008 in The 3rd Alexandria Annual Sa-

 lon of Youth, Atelier of Alexandria, Alexandria - Participating in 2005
 in The 17th Annual Salon of Youth workshop, place of Arts - Opera
 House, Cairo,Participating in 2008 in plastic art workshop, Sharm
 El-Sheikh, Participating in 2008 in The 19th Annual Salon of Youth
 workshop, place of Arts - Opera House, Cairo- won a prize in The
47th Vanguards Exhibition 2007, Fine Arts lovers Association, Cairo

شيماء صبحى جمعة

قسم - تطبيقية فنون بكالوريوس ، 1984اإلمارات مواليد
العمل  وورش املعارض العديد من فى 2003 منذ شاركت ، إعالن
- جمعية  األربعني و الطالئع اخلامس مبعرض 2005 ، الطالبية
معرض  و عمل 2005 بورشة ، القاهرة - الفنون اجلميلة محبى
، القاهرة - قصرالفنون باألوبرا السابع عشر الشباب بصالون

الفنون  محبى جمعية - األربعني و السابع الطالئع مبعرض 2007
عشر  التاسع الشباب صالون مبعرض 2008 ، القاهرة - اجلميلة
الثالث  اإلسكندرية مبعرض صالون 2008 ، باألوبرا قصرالفنون
السابع  الشباب صالون عمل 2005 بورشة ، اإلسكندرية أتيليه
الفنون  عمل 2008 بورشة ، القاهرة - باألوبرا قصرالفنون عشر
الشباب  صالون عمل 2008 بورشة ، الشيخ شرم التشكيلية
حاصل على جائزة ، القاهرة باألوبرا قصرالفنون عشر التاسع

. 2007 األربعني و السابع الطالئع مبعرض الرسم 



شيماء عزيز

تصوير  قسم فنون جميلة- بكالوريوس ، 1981 مواليد أسيوط
زيكوهاوس  باألسود نساء 2009 ، 2004 جامعة جنوب الوادي -
اخلامس  الدور  بقاعة ثابتة حركة في تناقض  2006 ، بيروت
بأتيليه  صامتة صور  2005 ، القاهرة األمريكية- باجلامعة
الرسم   2008  ، للفنون اجلزيرة مبركز وجوه ،2003 – القاهرة
،افتتاح جاليري برلني جاليري- بيثانيم روزبرج كونستراوم اهول
صالون ، اجليزة أرتللوا- بقاعة 100ملم ، اإلسكندرية ان الدكّ

مبركز  ال18 الشباب صالون ، إسكندرية بأتيليه الدولي الشباب
 ، إيران طهران- للتصوير- طهران بينالي للفنون،2006  اجلزيرة 
محمد اجلنوبي مبعهد و كوشنسكي أنكا الشجرة مع الفحم

. القاهرة جوته-

 Shayma Aziz

 Born in1981 - Solo exhibitions - 2008 Women in Black,
  Contrast In Zico House Gallery, Beirut, Lebanon 2006
Still Motion, 5th Floor Gallery. American University, Cai-
ro , 2005 Silent Images, Atelier du Caire, ,2003. Draw-
ings, Gezira Art Center, Group Exhibitions,2008”Anony
mous Drawing” annual exhibition, Kunstraum Kreuz-

 berg/Bethanien,, Berlin, Germany - El Dokkan” gallery
 inauguration exhibition, Alexandria - 100m 1st Artellewa
 miniature arts exhibition,Cairo , 2007: Shabab fe Shabab,
 Ebdaa Art gallery, Cairo - International Youth Salon of
 L’Atelier, Alexandria , 18th “ Youth Salon, Gezira Art
Center, Cairo , Fayoum Inspirations, Portrait gallery, Cai-
ro ,2006 Tehran Biennial of Contemporary Islamic Paint-

 ing, Tehran, Iran., Charcoal//Tree, with Anke Koshinski &
.Mohamed El-Ganoubi, Goethe Institute



Mahmoud Mourad Mohammed
 
Born in1980- Bachelor of Fine Arts, Faculty of Fine 
Arts, El-Minia University, Egypt, 2002 Assistant lecture, 
Graphic Department- Printed Design Sector -16th  & 17th  
Youth Saloon Exhibition, Arts Palace Group Exhibition, 
Sakiat Elsawy - 7th Port-Said Biennale ,Staff members 
Exhibition, Exhibition room Faculty of Fine Arts, El-Minia 
University , the 2nd  national Graphic art - 5th Egyptian 
international print Triennale 2006 , Youth Saloon Exhi-
bition, El-Minia Cultural Palace, From the opening ex-
hibition, Exhibition room Faculty of Fine Arts, El- Minia 
University, Possessions in El-Minia University , Special 
possessions with some artists - Possessions in Faculty 
of Fine Arts museum, El-Minia University .

اللطيف عبد محمد مراد محمود

سعيد  بور بينالى ، اجلميلة الفنون بكالوريوس ، مواليد1980
عشر والسابع عشر السادس الشباب صالون معرض ، السابع
فن معرض ، الصاوى بساقية جماعية معارض ، الفنون بقصر
لفن اخلامس الدولى مصر ترينالى ، الثانى القومى اجلرافيك

 ، املنيا  ثقافة بقصر الشباب صالون معرض ، 2006 اجلرافيك
اجلماعية  العمل ورشة ، 2008 عشر التاسع الشباب صالون
معرض  ،  2008 املدينة لتجميل اإلسكندرية مبركز املقامة
من  معرض ، 2008 اإلسكندرية بأتيليه األول الصغيرة القطع
، املنيا جامعة اجلميلة الفنون بكلية العرض بقاعة  البداية 
الفنون بكلية العرض بقاعة التدريس هيئة أعضاء معارض
من الرسم فى حاصل على اجلائزة الثالثة ، املنيا اجلميلة جامعة

جامعة  لدى مقتنيات ، 2008 اجلميلة الفنون محبى جمعية
. الفنانني من والعديد املنيا



محمود عاطف منار

اجلميلة  الفنون كلية - النهائية بالسنة طالبة ، 1986 مواليد
اللقطة جماعه  عضو  ، اجلرافيك  قسم  - حلوان جامعة -
بقاعة مرة كالكيت أول معرض فى شاركت ، الفنية الواحدة

لورشة  التابع معرض ،  2006 اجلميلة الفنون كلية العرض
 2006 األسبانى الثقافى باملركز باستور الفنان األسبانى بريكو
اجلميلة الفنون بكلية  العرض بقاعة الوزير باب  على معرض ،

. 2007

 MANAR ATEF MAHMOUD
 
Born in 1986 - Final year, Faculty of Fine Art, Helwan Uni-

 versity - Department of Graphic, Printed Design Branch-
  member in “El Lakta El Wahda” art group- Participated In
 “Kelaket Awel Mara” exhibition, in the main hole, faculty
 - campus, 2006, Gallery of Perico Pastor Workshop, in
 Spanish council, 2006   “Ala Bab Elwazeer” exhibition, in
 the main hole, faculty campus, 2007 - Now



Noura Abd Almoneam Moustafa

 Born in1987 - Bachelor of   fine Arts,Graphics Dept. Minia
.University , Egypt, 2008 - Graffiti festival 2008

مصطفى املنعم عبد نورا

اجلرافيك-  قسم - اجلميلة بكالوريوس الفنون ، 1987 مواليد
. مهرجان اجلرافيتي 2008 شاركت فى ، 2008 املنيا جامعة



مرسي حسن أحمد ياسمني

 - جرافيك قسم - جميلة فنون بكالوريوس ،  مواليد 1987 
املعرض : منها شاركت فى العديد من املعارض املنيا ، جامعة
األطفال مستشفى سرطان لصالح للفنون التشكيلية الدولي

ورشة  ، 19 الشباب صالون الثاني التشكيلي اإلبداع مهرجان ،
مبتحف  الثانى اجلرافيتى مهرجان ، 19 الشباب صالون عمل
، الشباب صالون ورشة جائزة على حاصلة ، مختار محمود

. والسعودية مصر فى لدى بعض األفراد مقتنيات

Yasmein Hassan Ahmed Morsy
 
Born in1987 Academic record - B.Sc. in Fine arts Graph-
ic Department, Minia University, July 2008 - Participating 
in Exhibitions - International Exhibition of Plastic Arts for 
the benefit of - children cancer hospital ,19 youth Salon 
2008 , Work shop of 19 youth salon  2008 ,  graffiti fes-
tival 2 at Mahmoud Mokhtar Cultural Center - Obtained 
a prize of work shop of 19 youth salon 2008 - Work as a 
freelancer graphic designer



اجلرافيك



الفنانون املشاركون

بدير محمد أحمد

إبراهيم أحمد محمود أية

جاد محيي زكريا دارين

احلميد سعيد عبد داليا

حسن عبده محمد رمضان

إبراهيم محمد شعبان محمد

ميهوب عبيد الرحمن عبد محمد

الفتاح عبد محمد منى

محمد محمد سعيد هاجر



Ahmed Mohamed Bedair  

Born in Giza 1982, graduated of Faculty of Fine Arts Za-
malek printmaking design department, Since graduated 
till now working as industrial product designer and cre-
ative directory for New Cairo Magazine as freelance as 
well as was participated in several of local and interna-
tional  exhibitions  in Egypt and out as Art performance in 
American university in Dubai 2008, Graffiti Work Shops
2 in Mahmoud Mokhtar Exhibition, The Youth Salon Na-
tional Exhibition 18th and 17th, Egypt international Art 
Triennale Exhibition 2004, Exhibition of Press Illustra-
tion Black&White 2004, The Salon of Mini works Art 
2003-Have a several of private works in Fine Art Sector 
and out Egypt as well as was obtained on The First Prize 
in The17th Youth Salon National Exhibition.  

بدير محمد أحمد

قسم اجلميلة- الفنون كلية 1982،بكالوريوس مواليد
املصنعة  للمنتجات كمصمم ,عمل 2003 التصميم املطبوع
و احمللية املعارض بعض فى شارك الداخلي، التصميمات و
بدبى األمريكية اجلامعة فى فنى أداء معرض منها:  الدولية
صالون الشباب ,2004 اجلرافيك لفن الدولى مصر ترينالي ,2008

القطع  صالون األسود, و األول األبيض الرسم صالون ، 18 17-
مختار،حصل اجلرافيتى مبحمود ورشه ,2004 الصغيره الفنية
الشباب صالون فى اجلرافيك مجال فى األولي اجلائزة  على
داخل األفراد من عدد و التشكيلية الفنون بقطاع 17،مقتنيات

مصر خارج و



إبراهيم أحمد محمود أية

معرض الثالثة، الفرقة - اجلميلة الفنون كليــــة ،1988 مواليد
بكلية  رسمية مقتنيات ،  2008 املنيا الثقافة بقصر جماعى

جامعة املنيا. اجلميلة الفنون

Aya Mahmoud Ahmed Ibrahim
 
 Graphic design prints Division ، Exhibition Palace 1988- 
 of Culture and queens mass 2008 -  official acquistions
the Faculty of Fine Arts, Minia University



 Darine Mohy Zakaria Gad
 
 Born in 1981Cairo, Egypt- Graduated from faculty of Fine
 Arts, Helwan University -2008- Competition of the First
 Solo Exhibition- Elgezira Art Center, 2008- Exhibition of
the 19th Youth Salon – Cairo Opera House, 2007- Exhibi-

 tion of the 18th Youth Salon- Cairo Opera House, 2005
 -Total work of One Shot Exhibition, French University
 in Cairo,   2004-The Annual Salon Of Small Art Works
the 7th – Center Of Art , 2003- Port Said National Bien-

 nale , 2003-The Annual Salon Of Small Art Works. 2008
 Prize in Engraving from Elias Printing and Publication
 House,2008- Prize in Engraving from Lovers of Fine Arts
 Community,2003 - Prize in Drawing from Lovers of Fine
Arts Community

جاد محيي زكريا دارين

اجلميلة- الفنون كلية بكالوريوس ، القاهرة 1981 مواليد
 2008 2003- تصميمات شعبة جرافيك، قسم حلوان- جامعة
 2008 للفنون، اجلزيرة مبركز ـ األول اخلاص  املعرض مسابقة
2007 صالون  ، املصرية األوبرا بدار عشر التاسع الشباب صالون
ـ  واألربعني اخلامس الطالئع معرض 2005 ، الشباب الثامن عشر
الصغيرة  القطع 2004 صالون ، اجلميلة الفنون محبي جمعية
املعرض القومي  2003 ، القومي بورسعيد 2003 بينالي ، السابع
الصغيرة  الفنية القطع صالون  2003 ، املصرية األوبرا بدار
الفرنسي  الثقافي باملركز معرض 2007 ، والسابع السادس
اللياس  مؤسسة من احلفر مجال جائزة في 2008 ، اجلديدة مبصر
احلفر  مجال في جائزة 2008 ، الشباب صالون ـ والنشر للطباعة
الثامن الطالئع معرض اجلميلة- الفنون محبي  جمعية من

واألربعني.



احلميد سعيد عبد داليا

اجلميلة  الفنون بكلية الرابعة بالفرقة طالبة ، 1987 مواليد
باجلامعة عمل ورشة فى شاركت ، اجلرافيك قسم - باملنيا 

ثقافة املنيا،  بقصر املبدعات الفتايات معرض ، 2006 األمريكية
لكلية الفضي اليوبيل فاعليات ضمن املنيا بجامعة عمل ورشة

. 2008 للفنون ويننج بأكادميية معرض باملنيا، اجلميلة الفنون

 Dalia Saeed Abdel Hameed
 
 Born in1987- Student  at Faculty of Fine Arts( senior year)
 Minia Univertsty - Participate in: workshop in the auc
 2006- The creative girls exhipition 2008 - Workshop in El
Minia unversity 2008 - Winning Acadmy Exhipition 2008



Mohammed Ramadan Hassan
 
 Born in 1985 - Faculty of Fine Arts, El-Minia University,
  Egypt ‘ graphic Dept - Exhibitions - El-Minia University
.Exhibitions - Saloon Exhibition of spring

حسن عبده محمد رمضان

املنيا  جامعة  اجلميلة الفنون كلية معيد في - 1985 مواليد
الربيع صالون معرض الكتاب ، شعبة فنون - اجلرافيك قسم -

الفنون  سوق الفنون بكلية معرض ، املنيا2006 . ثقافة بقصر
اليوبيل  مبعرض شارك ، . 2004-2005 املنيا جامعة اجلميلة
في شارك كما ، املنيا اجلميلة جامعة الفنون لكلية الفضي
جامعة لدى ، مقتنيات باليوبيل اخلاصة ورشة عمل املطبوعات
تقدير صالون شهادة على حاصل ، من الفنانني والعديد املنيا

الرسم. مجال في الربيع



إبراهيم محمد شعبان محمد

الرابعة ،  الفرقة – اجلميلة الفنون بكلية طالب ، 1987 مواليد
معرض جامعة حلوان ،2006 حلوان معرض جامعة في شارك

اجلميلة بعنوان 3  الفنون كلية بقاعة معرض جماعي ، 2007
. 2007 تصميمات

  Mohamed Shaaban Mohamed Ibrahim
 
 Born in 1987 - The Faculty of Fine Arts - fourth division-
 Participated in exhibition of Helwan University 2006 ,
 Participated in exhibition of Helwan University 2007, A
 collective exhibition in hall of the College of Fine Arts ,
titled 3 designs 2007



 Mohamed Abdel Rahman Ebeid

Born in 1983 -Member of Syndicate of Plastic ArtsEdu-
cation   B.Sc Fine arts 2005, Helwan University, Egypt-

 He shared in six team exhibitions of various arts- He
 shared in International Biennale in France Nov 2005-Has
 awarded two prizes in various arts festival in Helwan
 university in 2004- Worked in advertising & Web Design

.and Animation field since graduation

ميهوب عبيد الرحمن عبد محمد

قسم  - 2005 بالقاهرة اجلميلة الفنون بكالوريوس ،1983 مواليد
التشكليني الفنانني نقابة عضو ، جرافيك مصمم اجلرافيك ،
وتصميم صفحات واإلعالن الدعاية مبجال منذ التخرج يعمل ،
جماعية فنية معارض فى ستة شارك املتحركة ، والرسوم الويب

فرنسا الدولى  بينالى شارك فى 2002 إلى 2005 ، من الفترة فى
اجلميلة  الفنون كلية طالب من خمسة مع 2005 نوفمبر فى
الفنون التشكيلية مهرجان فى جائزتني على حصل ، بالقاهرة

. 2004 بجامعة حلوان



الفتاح عبد محمد منى

جامعة  اجلميلة – بكلية الفنون طالبة ، البحيرة 1987 مواليد
العديد في ، شاركت فن كتاب الفرقة الرابعة شعبة - املنيا
املنيا ثقافة بقصر الربيع ، معرض بالكلية اجلماعية املعارض من

املنيا 20 ثقافة بقصر الفتاة معرض ، 2006

 MONA MOHAMED ABD EL FATAH
 
Born in EL Behara 1987   Egypt- Student in Faculty of 
Fine Art in Minia University. In a lot of galleries in the Faculty  
Spring and Girls  Gallery in Cultural Palace-Minia 20.   



 hagar Said Mohammed Mohammed
 
Born in 1985 - Bachelor of Fine Arts - Graphic Depart-

 ment -  of Design section 2007 - Klakit the first time in
exhibition hall in 2004 the Faculty of Fine Arts ,Exhibi-

 tion at the door of the minister Hall 207 College of Fine
 Arts , Gallery 2007 Alumni Hall of the Faculty of Fine Arts
 , Spring Salon 2008 Third Saqiat Al-Sawi ,Show MOM
 2008 - First place in the event of Plastic Exhibition The
Ministry of Manpower

محمد محمد سعيد هاجر

 – جرافيك  قسم – اجلميلة الفنون بكالوريوس  ، 1985 مواليد
مرة  كالكيت أول معرض فى شاركت ، 2007 تصميمات شعبة
الوزير 2007  على باب معرض ، اجلميلة الفنون بقاعة كلية 2004
بقاعة   2007 اخلريجني معرض ، اجلميلة الفنون كلية بقاعة
الصاوي بساقية الثالث الربيع  ، صالون اجلميلة الفنون كلية

املركز  على حصلت ، العاملة 2008 القوى وزارة معرض ، 2008
. العاملة القوى وزارة مبعرض التشكيلية املسابقة في األول



النحت



الفنانون املشاركون

الشرقاوي حافظ عادل إسالم

اهللا عبد عباس بركات أجني

موسى رجب تامر

الدين صالح خالد

البيطاوي املنصف عبد سامية

سليمان حسن سمير شروق

ميخائيل سعيد ميخائيل ماجد

مختار زكي محمد أحمد

زيادة علي محمد

نهلة وجدي محمد علي

محفوظ فتحي وليد



 Islam A. H. El-Sharqawy
 
Born in 1982 – Degree of Bachelor at sculpture (mon-

 umental sculpture), Faculty of Fine Arts, University
 of Alexandria, 2005 - Worked part time as teatcher of
sculture and pottery at the summer club for Nubarian Ar-

 minian School, Worked part time in decors-participated
 by a work of metal in the exhibition of faculty of fine arts,
 Helwan University for students of Alexandria University,
 2002, participated in square sculpture in Dahab, 2003,
 participated in 2 square sculptures in Marsa Matrouh,
2004, participated in several workshops for making pup-

 pets since 2006, one of them was at the Cairo Puppet
 Theatre, March, 2008,Participated in 18th Youth Salon,
 participated in several art works during his study years
and until today

الشرقاوى حافظ عادل إسالم

اإلسكندرية  جامعة ـ جميلة فنون بكالوريوس ، 1982 مواليد
للنحت  ا  معلمً الوقت لبعض عمل  ،  2005 نحت  قسم  ـ 
عضو  ، 2003 األرمنية نوباريان ملدرسة الصيفى بالنادى واخلزف
من نحتى بعمل 2006،شارك منذ التشكيليني الفنانني بنقابة

 2002 حلوان جامعة اجلميلة الفنون كلية معرض احلديد فى
فى شارك ،2003 دهب مبدينة ميدانى متثال فى عمل شارك ،
عدة ،2004 عام مطروح مرسى مبدينة ميدانيني متثالني عمل

أقيمت  ورشة منها اآلن: حتى 2006 منذ العرائس لصناعة ورش
صالون  األول التشكيلى اإلبداع مهرجان ، 2008 العرائس مبسرح
األخرى  األعمال بعض فى شارك ، 2007 عشر الثامن الشباب

وحتى اليوم . بالكلية الدراسة بداية منذ فى أوقات متفرقة



اهللا عبد عباس بركات أجنى

 ، حلوان  جامعة  اجلميلة  الفنون  بكلية طالبة ، 1988 مواليد
مع باملشاركة العربية الدول بجامعة السالم قافلة فى شاركت

. البحرين دولة

Engi Barakat Abbase Abd Alla 

Born in 1988 – Student in faculety of Fin Arts and section 
of sculpture – participating in a convoy of Arab league 
peace with a Bahren country. 



 Tamer Ragab Moussa
 
 Born in 1979- Show the state of mass Tunisia,Show the state of
 mass Syria ,A collective exhibition Bdarabn Lukman Mansoura
 ,Exhibition Hall of mass Hanager ,Ministry of Youth collective
exhibition , A collective exhibition Saqiat Al Sawy ,A collec-
tive exhibition, University of Ain Shams ,Sumposioum Sculp-

 ture, University of Minia ,Sculpture Sumposioum Mansoura
 - Ministry of youth centers, first in 2002 until 2006 in the field
 of sculpture,First Prize from UNESCO in cooperation with the
 Ministry of Health and Ministry of Higher Education ,Ain Shams
 University, first place in 2002 to 2006 - HoldingsThe Ministry of
Youth , Items to individuals inside and outside Egypt

موسى رجب تامر

جماعى  معرض ، تونس  بدولة جماعى  معرض ،  1979 مواليد
، معرض املنصورة لقمان بدارابن جماعى معرض ، سوريا بدولة
، معرض الشباب بوزارة جماعى معرض الهناجر، جماعى بقاعة
شمس عني بجامعة جماعى معرض ، الصاوى بساقية جماعى
النحت سمبوزيوم ، املنيا بجامعة األول النحت سمبوزيوم ،

2002 حتى  من املراكز األولى بوزارة الشباب- جائزة ، باملنصورة
اليونسكو  منظمة من ، اجلائزة األولى النحت مجال فى 2006
عني جامعة العالى ، التعليم وزارة و الصحة مع وزارة بالتعاون

وزارة  مقتنيات لدى 2002 حتى 2006 ، األول من املركز شمس
. مصر وخارج داخل األفراد لدى ، الشباب



الدين صالح خالد

التربية  النوعية- قسم التربية بكالوريوس كلية ، 1983 مواليد
وزارة تفرغ منحة نحت، تخصص - ماجستير متهيدي الفنية-

الشباب  صالون ، تشكيلية فنون نقابة عضو ، 2008 الثقافة
عشر، والتاسع عشر الثامن - عشر السابع - عشر اخلامس

املنيا  جامعة سمبوزيوم ، 2003 أسيوط جامعة سمبوزيوم
فنية ملسات معرض املنصورة 2005، جامعة سمبوزيوم ، 2004

 2006 القاهرة أتيليه صديق راتب معرض ،2006 الصاوي ساقية
معرض ،2007 املصرية والعجائن الزجاج مبتحف معرض النافذة ،
مؤسسة جائزة ،2008 الفنون اجلميلة محبي الطالئع جمعية

الفن  متحف لدى  مقتنيات  ،  2008 والنشر للطباعة ألياس
اجلامعات. من والعديد احلديث املصري

Khalid Salah Al Din

Born in 1983 in Cairo- bachelor of specific education, dept
of art education. Cairo University, scholarship of Ministry 
of cultural 2008, member of the association of Egyptian 
artists,15th, 17th, 18th, 19th of youth Saloon  art sympo-
sium in Asyut University, Menia University and Mansura 
University artistic touches fair Sakyt AlSawy 2006 Rateb 
Sedik competition 2005- fair of the view glass art sculp-
ture-Acquisition in the museum of Egyptian, Elias price 
institution for coping and publishing 2008.



  Samia Abd El monsef
 
 Born in 1982- Instructor, faculty of education for spescfic
studies -member of Cairo Atelier, member of National As-

 sociation of fine arts, the 17th &18th and 19th Youth salon,
 the 19th and 20th salon of the National Association of art-
 Opera House 2007- 08, the 55th and 56th salon of Cairo
atelier 2007- 08, penally of port saied 2007, the third in-

 ter national salon of Alexandria atelier for youth 2008, the
 third Sakeet el-Sawy spring salon 2008, the international
 symposium of  Marsa Alam 2008, private exhibition- Cairo
atelier2006, private exhibition- faculty of specific educa-
tion- cairo university 2006, saving prize from the youth sa-

 lon 2008, prize of the graving of penally of port saied 2007,
 prize of the graving from Alexandria atelier 2008, several
 prizes from unaited nations, AUC, sector of fine art and the
.public association of culture palaces

املنصف عبد سامية

القاهرة  جامعة – النوعية التربية بكلية معيدة ، 1982 مواليد
األهلية اجلمعية عضو للكتاب والفنانني، أتيليه القاهرة عضو ،

 19- ، 18-2007  ،2006 - 17 الشباب صالون التشكيلية، للفنون
باألوبرا  التشكيلية الفنون بقاعة األهلية صالون اجلمعية ،2008
-  56 ،2007  - ال55  القاهرة أتيليه صالون ،-2008  20 ،19-2007
الدولي إسكندرية  أتيليه صالون  بورسعيد2007، بينالي ،2008
الصاوي2008، بساقية الثالث الربيع صالون ،2008 الثالث للشباب
أتيليه خاص معرض للنحت2008، الدولي علم مرسي سمبوزيوم
النوعية التربية بكلية طيف قاعة خاص معرض القاهرة2006،
ال-19 2008، الشباب بصالون إقتناء جائزة القاهرة2006، بجامعة
أتيله النحت بصالون جائزة ،2007 بورسعيد ببينالي النحت جائزة
شهادات من عدد ،2008 تقدير شهادة الثالث الدولي إسكندرية
الفنون قطاع  األمريكية، اجلامعة املتحدة، األمم من التقدير 

الثقافة. لقصور العامة الهيئة التشكيلية،



سليمان حسن سمير شروق

قسم  - الثالثة  الفنون اجلميلة - الفرقة كلية - 1988 مواليد
حلوان. جامعة - اجلداري التصوير

 Shorook Samir Hassan Soliman
 
Born in 1988 - student in the Faculty of fine arts – Helwan
university Mural Painting Department.



Maged Mekhail Saied Mekhail 
 
Born in 1982- Bachelor of Fine Arts 2004 -Association Par-
ticipated in the youth salon 2003, Participated in the work-
shop (forum stones 1)in Mahmoud Mokhtar Museum 2003 . 
2005,Participated in the exhibition of contemporary sculp-
tures 2008,Participated in the hall in the generation in Eb-
daa 2008,Received a grant of Full-time 2008/2009- Holding 
To the members of the acquisitions in Egypt and London 
and Paris,To the work of three meters from the open Mu-
seum in Aswan granite,To work in front of the governorate 
of Assiut

ميخائيل سعيد ميخائيل ماجد

الشباب  صالون جميلة –2004 ، فنون بكالوريوس ، 1982 مواليد
سمبوزيوم  ،  2004 الصغيرة  الفنية  القطع صالون  ،  2003
معرض  ،  2008 إبداع  بقاعة جماعى معرض ،  2005 أسوان
مئوية الفنون اجلميلة 2008 ،  ، 2008 بيت األمة جماعى بقاعة

. وخارجها مصر داخل مقتنيات



مختار زكى محمد أحمد

شمس  عني جامعة  - النوعية  التربية  كلية  ، 1987 مواليد
األولى. الفرقة

Mohamed Ahmed Mokhtar 
 
Born in 1987 - Student in 1st year in Faculty of Specific
Education –Department of Art - Ain Shams University.



Mohamed Aly Zidah
 
Born in 1986- Participated in stone sculpture art, As-
suit University, Awarded 4th Rank ,Participate in Plas-

 tic Arts First Rendezvous Exhibition, Helwan University,
 Awarded 1st Rank,  sculpture ,Participate in research
 about Arabic Scientific Traditions, El Hussien Ben Talal
 University, Hashemite Kingdom of Jordan , Participate in
 Alexandria Youth Salon, 2008,Participate in Plastic Arts
 Exhibition, Alexandria University, 2008, Participate in 1st
 Youth Salon of  Mohamed Rasheed, 2008 ,Participated in
 Workshops about Plastic Arts, Alexandria Beutification
Center, Basalt , 2008

زيادة علي محمد

على األحجار  النحت فن سمبوزيوم شارك في ، 1986 مواليد
امللتقى ، معرض الرابع  املركز حاصل على ، بجامعة أسيوط
، نحت االول املركز  ، حلوان بجامعة التشكيلية للفنون األول 
- بن طالل احلسني - جامعة العلمي العربي التراث عن بحث

معرض بجامعة  ، 2008 اإلسكنرية شباب صالون ، مملكةاألردن
رشيد  محمد صالون ، 2008 التشكيلية اإلسكندرية للفنون 
التشكيلية  العمل في الفنون ورش معرض ، 2008 للشباب األول

. 2008 بازلت املدينة لتجميل مبركز اإلسكندرية




