
نهلة وجدى محمد على

قسم  الفنون اجلميلة كلية ، بكالوريوس القاهرة 1985 مواليد
اجلميلة الفنون  بكلية معيدة  ،2007 حلوان جامعة - النحت

 ،  2004 املصرية األوبرا بدار جماعى معرض ، النحت بقسم
املثال متحف  األول  األحجار مبلتقى العمل بورشة شاركت

الفنون  كلية  بقاعة جماعى معرض  ،  2005 مختار محمود
 2006 النحت  ألعمال حلوان جامعة مسابقة ،2005 اجلميلة
لدى ، مقتنيات اجلميلة الفنون كلية بقاعة جماعى معرض ،
. اجلميلة الفنون بكلية النحت بقسم و مصر فى األفراد بعض

Nahla Wagdy Mohamed  Ali
   
 Born in 1985  -2007 graduated from the faculty of the
 Fine Arts, Helwan University with excellence grade and
on the same year nominated to be instructor at Depart-
ment of sculpture, faculty of fine arts, and Helwan Uni-
versity- 2003 group exhibition in opera, 2004 participa-

 tion to a workshop in (Meeting of the Stones) symposium
 in Mahmoud Moukhtar museum, 2005 group exhibition in
 the Gallery of fine arts faculty ,2005 participation in the
 contest of Helwan University for sculpture ,2006 group
  exhibition in the Gallery of fine arts faculty - Acquisition:
. for some people in Egypt



Walled Fathy Mahfouz 

Born in 1984-19 th youth Salon in 2008 - Faculty of Fine 
Arts Gallery , Cairo 2001&2002 Helwan University in Cai-
ro 2002- Took responsibility for representing student-El 
sawy culture- a group exhibition in El Nahr space..2005 
group exhibition in Elhekma space..2007 - El Taleaa 
exhibition ,The 45th “field of sculpture, The 46th “field of
sculpture, The 47th field of sculpture,The Ebdaa’ Gallery:
Shabab Shabab- a group exhibition in 2007 Art elliwa 
gallery - The first exhibition for a very small pieces 2008
Mgi castle,El mahrosa exhibition 2008 ,Cairo Atelier , 
Salon exhibition Qahera 2008- A Personal Exhibition-
Cairo Atelier 2007 .

محفوظ فتحي وليد

املعارض 2001 - 2002 ،  من العديد في شارك ، 1984 مواليد
جامعة  معرض ، 2002 - القاهرة ، اجلميلة كلية الفنون معرض
صالون  ، 2007 – 2005 - الثقافة - الصاوي القاهرة في حلوان
”ميدان ، واألربعني اخلامس الطالئع معرض ،2008 الشباب
واألربعني السابع - ، ”ميدان النحت واألربعني السادس النحت

، أرت   2007 شباب × شباب قاعه إبداع - النحت“ - ”ميدان
محكي  ، جدا الصغيرة للقطع األول املعرض  ، 2008 اللواء
صالون  معرض ، القاهرة 2008 أتيليه احملروسة معرض القلعة

القاهرة2007 . أتيليه ، 2008 األتيليه



اخلزف



الفنانون املشاركون

احلسيني محمد أحمد

بطرس مسيحة عادل رامي

محمد شاهني عبداهللا

الكرمي أسامة أحمد عبد محمد



 Ahmed Mohamed ElHoseny
 
Born in 1987 in qalyobia- Student at the Faculty of Ap-
plied Arts, Ceramic Department - Participate in exhibi-
tion in faculty of applied arts

احلسينى محمد أحمد

قسم  التطبيقية الفنون بكلية طالب ، 1987 القليوبية مواليد
التطبيقية الفنون كلية بقاعة عرض معارض فى شارك ، اخلزف

.



بطرس مسيحة عادل رامى

يعمل  ، قسم اخلزف – تطبيقية بكالوريوس فنون ، 1986 مواليد
( سالم زينب ) بالدكتورة االستوديو اخلاص فى

Ramy Adel Mseha Boutros

Born In 1986 -Bachelor Of Applied Arts, Ceramics Dep. 
(works in Dr. Zeinab Salem Studio).



Abdullah Shahin Mohammed 
 
Born in Cairo,1987 - Student at the faculty of Applied 
Arts Ceramic Department, Participated in exhibitions in 
Helwan University and Faculty of Applied Arts.

محمد شاهني اهللا عبد

قسم التطبيقية - الفنون طالب بكلية ،1987 القاهرة مواليد
حلوان مستوى جامعة على جماعية معارض شارك فى ، اخلزف

. التطبيقية الفنون وكلية



الكرمي أسامه أحمد عبد محمد

حلوان التطبيقيه– جامعة الفنون بكالوريوس  ،1986 مواليد
 . 2008 عام

Mohamed Osama Ahmed Abd Al Karim 
 
Born in 1986 -BA in Applied Art . Helwan Univ., 2008



الضوئى التصوير



الفنانون املشاركون

كامل محمد أحمد

حسني عادل أسماء

رضا محمد أمل

صقر الدين بدر إيناس

أحمد عادل محمد زينب

طارق محمد سعيد

األشرف محمد عمرو

منصور أحمد محمد

مرمي محمد محمد حسن

حسني حنفي مها

احلميد عبد خليل نهى

شادي أبو هالة



 Ahmed Kamel

 Born in 1981-  B.F.A in Painting from the Faculty of Fine
 Arts in Cairo - participated in a number of workshops
 in photography, graphic design and filmmaking. He has
taken part in various group exhibitions in Egypt, Ger-

 many and Denmark, as well as having a solo show at
 Culture Francois de Culture et de Cooperation in Cairo
.in 2008

كامل أحمد

الفنون  كلية - اجلميلة الفنون بكالوريوس  ، 1981 مواليد
فى العمل ورش  من العديد فى شارك ، القاهرة  – اجلميلة
األفالم، وصناعة  اجلرافيك وتصميم الفوتوغرافي التصوير
من العديد من أعماله فى عرض مجموعة مت إلى ذلك إضافة
اخلاص معرضه له كان كما الدمنارك، أملانيا- مصر- فى املعارض

.2008 القاهرة في التعاون و للثقافة الفرنسي املركز في



حسني عادل أسماء

معيدة  فنية 2006 ، تربية بكالوريوس ، 1983 القاهرة مواليد
الفنون نقابة عضو  ، حلوان جامعة - الفنية التربية  بكلية
القاهرة بأتيليه والفنانني الكتاب عضوجماعة ، التشكيلية

 ،  2005 2002- حلوان بجامعة جماعية معارض في شاركت ،
 ،  2006 القاهرة بأتيليه لونيات“ بعنوان“ خاص معرض أقامت
الشباب  صالون ، 2007 املسلسلة والشرائط الكتاب فن ورشة
على حاصلة ،2008 التفاعلى الفن ورشة ،2008 التاسع عشــر
للكلية العلمي املؤمتر ضمن العلمي للتفوق تقدير شهادة 

. وخارجها مصر داخل أفراد لدى مقتنيات ، 2006

 Asmaa Adel Hussien

 Born in Cairo1983 - Bachelor Degree in Art Education
2006 .estimation Excellent with the grade of honor Instruc-

 tor in Art Education-  Member in Association of Plastic
 arts, Member in the community writers and artist, “Cairo
Atelier” - Participation in exhibitions in Helwan Univer-

 sity 2002-2005,  Establishment of a special exhibition in
 Cairo Atelier 2006,19th youth salon 2007,- 8th Workshop
 in Media art Interactive art faculty of art education 2008,
 Workshop Arts Book and Comics Art 2007, Recipient of
estimate activtes Scientific Conference 2006-Acquisi-
. tions of individuales inside Egypt and outside



 Amal Mohamed Reda El Said

 Born in 1984 - B.A  Faculty of The Art education  Halwan
 university 2006 - Graphic Designer of the center Suzan
 Mubark in Kobre Al Koba  .2006 , Animation in the office
 Cario Cartoon bacar , Designer Mosaico in the company
 Alyoussef decoration 2007/2008 and working now in
Egypt Gold company

السيد رضا محمد أمل

شاركت  فنية 2006 ، تربية بكالوريوس ، 1984 مواليدالقاهرة
إنتاج ،2006  2002- حلوان جامعة فى اجلماعية املعارض فى
، الفسطاط معارض مجمع في سياحية صغيرة مشاريع
إنتاج جداريات فى العمل بكار، كارتون حتريك عمل فى شاركت
مصممة مجوهرات ، للموزيك اليوسف شركة خالل من موزيك
داخل أفراد لدى مقتنيات ، حاليا  جولد ايجيبت شركة في

مصر.



صقر الدين بدر إيناس

حلوان  جامعة – الفنية التربية  بكالوريوس ،  1981 مواليد
للفنون العالي املعهد – والتصميم الفن بأكادميية معيدة ،
وألوان خطوط التشكيليني - الفنانني نقابة ، عضو التطبيقية
معرض ، ؟ 2001إحنا فني ، التربية الفنية كلية جماعي – معرض
مصريات فنانات 2003،معرض – الفنية التربية كلية – جماعي

الشباب  صالون ، الزمالك  2003- الصاوى عبداملنعم ساقية
و  الثانية  الضوئي التصوير  مسابقة  ،  2003 – عشر اخلامس 
النيل  صالون ، 2006 2005- ساقية عبد املنعم الصاوي الثالثة
األول  واجلماهير الفن ملتقى ، 2007 - الضوئي للتصوير السادس
 2008 - العربي  مجلة  – الضوئي التصوير مسابقة   ،2007 –
الثقافي زغلول سعد مبركز مصرية رؤية فوتوغرافيا  معرض ،

الطبيعة  حملور الفوتوغرافية للصور الثالث الدولي املعرض ، 2008
أملانيا2009- ،  العرب- املصورين احتاد والشمس“- ”البحر والبيئة

وأملانيا. والكويت مبصر األفراد مقتنيات لدى

 Inas Badr Al-Din  Saqr
 
Born in 1981- APPOINTED Academy of Art and Design - Gradu-
ate Institute of Applied Arts - Member of Artists Union rival Cam-

 era Division - Bachelor of Art Education - Helwan University in a
very good estimate with honors 2003 / Preliminary Master - Fac-
ulty of Art Education - Helwan University - Department of Mon-

 etary and tasting 2005 - Public exhibitions competitions: Lines
 and colors collective exhibition - Faculty of Art Education  2001
 ,Where are we? collective exhibition - Faculty of Art Education -
2003 , Exhibition Egyptian artistsJanzir Abd al-Sawy 2003 - Za-
malek , Youth Salon XV -- 2003 , second photographic competi-

 tion and the third Janzir Abdel-Moneim El Sawy 2005-2006 , Nile
 Salon of Photography optical VI - 2007 , art and the public forum
 I - 2007 ,photographic competition - the Arab magazine - 2008 ,
photography exhibition EGYPTIAN VISION  Saad Zaghloul Cul-

 tural Center , 2008 Third International Exhibition of photographs
 of the Axis of nature and the environment “sea and sun” - the
Arab Union of Photographers - Germany 2009-Holdings of indi-
.viduals in Egypt, Kuwait and Germany



Zeinab  Mohamed Adel Ahmed Fathy

 Born in 1989 - Student in Faculty of Fine Arts, third yea-
roil painting Department - Participated in:- Group exhibi-
tion kalkit at the faculty of Fine Arts 2006 - Group exhibi-
tion at the Town House 2006- Group exhibition at portrait 
Gallery 2008- Group exhibition wasf shareaa el moez 
at sehimeyís house 2008- Group exhibition roaa at the 
future library 2009 - the18th Youth salon.  

فتحى أحمد عادل محمد زينب

الثالثة-  الفرقة اجلميلة الفنون بكلية طالبة ،  1989 مواليد
بكلية جماعى كالكيت معرض فى شاركت التصوير،  قسم

 ،  2006 هاوس  بتون جماعى معرض ،  2006 اجلميلة الفنون
،2008 السحيمى ببيت املعز شارع وصف جماعى معرض
الشباب صالون  ،2009 املستقبل مبكتبة رؤى  جماعي معرض
. جماعي معرض بورتريه مبعرض جماعى معرض عشر، الثامن



سعيد محمد طارق

في  شارك ، والتصميم الفن بأكادميية طالب   ، 1989 مواليد
مسابقة في شارك  ، عشر  التاسع الشباب  صالون  ورشة

مجاالت  في عمل ورش ، 2008 2007- امليديا بفنون دبي إبداع
 ، 2008 والتصميم الفن بأكادميية واملؤثرات اخلاصة الفوتوغرافية
 2008 اجلامعات شباب لصالون الضوئي التصوير في األول املركز
بجماعة عضو ، ألوان – طبيعة كوان كاتر لو جاليري في شارك ،
لدى مقتنيات ، لها اجلماعية املعارض واملشاركة في شخابيط

. األفراد

Tarek mohamed Said 
 
 Born in Cairo 1989 - Student Academy of Art and Design 
- Workshop in the19th Youth Salon  , Participation in the 
arts contest creativity Dubai Media 2007-2008 ,Work-
shops in the areas of photographic and special effects 
Academy of Art and Design 2008 , First place in photog-
raphy to university students in the 2008 Salon , Partici-
pate in the gallery of Carter Kwan picture colors,Chkabit 
member group and participating in collective exhibitions 
- Acquistions by individuals



 Amr Al ashrf

 Born in 1983 in Cairo - graduated from the fuculity of
 Agriculture - Ain shams University in 2004, now I am
 a student in the Academy of arts, participated in many
 exhibtions like mayfair2008 - woman at the Egyptian
 socity2006, I have held many workshops for children
 in  center of arts 2005- Museum of Modern Egyptian Art
.2006 - El Sawy Culture wheel 2005- 2007- 2008

األشرف عمرو

شمس  عني جامعة – بكالوريوس زراعة ، القاهرة 1983 مواليد
للفنون  العالى  باملعهد – الفنون بأكادميية طالب ، 2004 –
املناظر، وهندسة  الديكور الثالثة قسم بالفرقة – املسرحية 
العديد من شارك فى للعرائس، مسرح الساقية عضو فرقة
فى املرأة معرض : منها الفنية الورش بعض وأقام املعارض

 ،  gtz” 2006” للتعاون الفنى األملانية الوكالة – املصرى اتمع
تشكيلية  عيون فى معرض املرأة ، 2008 الثالث الربيع صالون
لألطفال  الفنية الورش  على  اإلشراف ، 2008 الصاوى ساقية
على  ، اإلشراف 2008 - 2005-2007 الصاوى املنعم بساقية عبد
الفنون مجمع الصغارالثالث املبدعني مللتقى فنية ورشة عمل

احلديث 2006. املصري الفن ملتحف وامللتقى الرابع ، 2005



منصور أحمد محمد

اجلميلة  الفنون  كلية التصوير بقسم طالب  - 1986 مواليد
ليخته يان روبرت مع فن االنترنت“ ، ورش عمل ، اإلسكندرية -

بويدري  جيرميي مع عن مكان في مكان إلسكندرية 2008 - 2007
. بوكي جوناثن مع امللصقات“ آلة 2008 نحن  ،

 Mohamed Ahmed Mansour
 
Born in  1986- Studying B.A, Faculty of Fine Arts, paint-
ing Department, Alexandria University Workshops, 2007 
Net Art  with Jan Robert Leegte , 2008 Alexandria Place 
in Place with Jeremy Beaudry , 2008 We Are The Poster 
Machine with Jonathan Puckey.



Maryam Mohamed Mohamed Hassan 
 
I am currently Instructor in faculty of applied arts teaching 
photography& visual arts & working as graphic designer - 
2008 ,2005 Participation in Photography Competition ( El talia) 
The Vanguards , 2008 , 2007 ,2002 Participation in 19 th  ,  
18 th  , 14 th  Youth Salon  Egypt ,2008, 2007, 2006, 2005:   
Participation in El- Sawy culture wheel , 2007: Participation 
in point of view , Participation in exhibitions of Egyptian Sa-
lon  EGYPTION TALE ñThe Ministry of Media &Information,  
2005 Al Thany Photography Competition , Qatar- 2008: prize 
at Photography Competition in The Vanguards  El talia , 2008 
fourth prize at Photography Competition , El- Sawy culture 
wheel , 2007 saconed prize at Photography Competition inter-
national Youth Salon-  Alexandria , 2007 prize at Photography 
Competition -18 th Youth Salon  Egypt, 2007:first prize at Pho-
tography Competition , El- Sawy culture wheel - Collectibles 
Mexican Embassy / University Library’s holdings on Oct. 6 / 

Items with members in Egypt and abroad .

حسن محمد محمد مرمي

 6 جامعة  – التطبيقية  الفنون بكلية معيدة  ،  1980 مواليد
باإلسكندرية  الفرنسي الثقافي باملركز املدن أسرار 2008 أكتوبر،
 2008 ، سعد زغلول الثقافي مبركز مصرية رؤية معرض 2008 ،
 2005- ، مختار محمود  متحف درويش  سيد  مبئوية االحتفال
الدورة  اجلميلة الفنون  محبي الطالئع جمعية معرض  2008
عشر التاسع الشباب -45 48  ) 2007 - 2008 ، 2002صالون )

السادس  النيل صالون  2007 ، عشر الرابع و عشر الثامن و
الثاني  الدولي الشباب صالون  2007 ،-2008 الضوئي للتصوير
 2008  ، الضوئي التصوير جائزة  2008 - اإلسكندرية بأتيليه
املنعم عبد بساقية فنية لقطة الضوئي التصوير في جائزة

صالون  الفوتوغرافيا– مجال في الثاني املركز 2007 ، الصاوي
2007جائزة محمد ، اإلسكندرية الثاني بأتيليه الدولي الشباب

2007 جائزة  ، الثقافة وزارة عشر- الثامن الشباب صالون – منير
املنعم عبد  بساقية بورتريه الضوئي التصوير في األول املركز

 6 مكتبة جامعة ، املكسيكية بالسفارة مقتنيات ، الصاوي
. في مصر واخلارج األفراد لدى ، أكتوبر



حسني حنفى مها

 ، تصوير 2005  قسم جميلة فنون بكالوريوس ،  1983 مواليد
شارك ، الغورى فنانى عضو ، الفنانني التشكيليني عضو بنقابة
ورش ، الصاوى بساقية الفوتوغرافى التصوير مسابقة في

بجاليرى  الفوتوغرافى التصوير ورش ، 35 مبمر املتحركة الرسوم
. الهاوس تاون

Maha Hanafy Hussian 
 
Born in 1983 , B A . fine art painting 2005 member in Fine
Artists Syndicate and AL Ghoury. Participated in Photog-
raphy Composition.Sakiet AL Sawy Cartoons workshops 
in Passage35.Photography workshop in Town House 
Gallery.



 Nova Khalil Abdul-Hameed El-Bagawi

 Born in 1986 - Student at Faculty of Fine Arts, Helwan 
University, Oil Painting Department 2008 - Art exhibi-
tions in the Kingdom of Saudi Arabia , 2006 Participat-

 ing and organizing the art festival in the League of Arab
 States,2006-2007-2009 Participating and organizing the
 festival that made to the street children,2008 Fine arts
.festival

احلميد البجاوي عبد خليل نهى

تصوير  قسم اجلميلة - الفنون كلية طالبة في ، 1986 مواليد
اإلعالم مجال  في دبلومة  على حاصلة ، الرابعة  الشعبة 

في  فنية معارض  في شاركت  ،  2008 سنة في واملونتاج
احتفالية تنطيم في  شاركت ، السعودية العربية  اململكة

جامعة  مقر إنشاء على عام  60 مرور مبناسبة  السالم  قافلة
 2006 سنة القاهرة في البحرنية السفارة برعاية العربية الدول
لسنة الشوارع في أطفال احتفالية تنطيم في شاركت ،

اجلميلة  الفنون كلية مئوية في شاركت ، 2009 2006-2007-
 . 2008



شـادى أبو هالة

بكالوريوس  ، والتصميم الفن بأكادميية معيدة ، 1984 مواليد
لفنون  الثقافى املورد منحة على حاصلة ، 2006 التربية الفنية
الدولى  امليديا فنون مبلتقى شاركت ، 2008 – 2007 لعام امليديا
أرت  الفيديو – أعمال 2009 ،عرض – أسبانيا – أليكانتى للشباب
مدينة  – ”  Art Fair املصاحبة  وبالفاعليات – 2008 السويد –
دمشق-  – األول الفيديو الدولي فن مهرجان ، 2008 دبى جوميره –
أسبانيا  – مصر للشباب الدولى امليديا ملتقى فنون ، 2009 سوريا
أرت  فيديو – أعمال ”مجموعة 2008 ،عرض للفنون اجلزيرة مركز
دبى 2008  – جوميره مدينة – ” Art Fair املصاحبة ”بالفاعليات
كرمة مركز – أنستليشن فيديو - اخلاص األول أقامت املعرض ،

الدولى  املهرجان 2008 شوقى أحمد الثقافى – متحف هانئ ابن
– جاليرى  الثالث ” ” بشاير CIC  2007 معرض – لفن الفيديو الثانى
عمل فى شاركت أرت  2007، فيديو -  2 تاون هاوس  فيلم مببى
محمد متحف ممر35– فيديوأرت-أوديوأرت-قاعة عمل“ ورشتى

عليجائزة“الصالون“صالون  حاصلة ، 2007 وحرمه خليل محمود
 . 2008 أرت ميديا – عشر التاسع الشباب

Hala Abu Shady

Demonstrator at academy of art and design- BA in Edu-
cation art Helwan University 2006, Production awards 
program for yaung arab artists of cultura-resours grant 
2007-08, symposium Media Art Of  Youth- Alicante in 
Spain 2009 , Dubai Art Fair at Jumeira Video Art 2008, 
symposium Media Art Of  Youth  Egypt in Spain 2008, 
First exhibition-Video Art in Karmat Ibn Hanie Culture 
Center 2008 ,Second video festival at contemporary im-
age collective (CIC)2007 ,  The pick3 at the Town Hous 
Gallery 2007.,.Exhibition for media art at Falaki Gal-
lery AUC,  The 1st &2nd video & audio art work shop at 
passage35 2007-2008 , Salon Prize in Media art in 19th 
salon Of Youth  2008



امليديا

آرت) (الفيديو



الفنانون املشاركون

الدين محمود حسام محمد & العابدين  إسالم زين

حسن نبيل  محمد

الدين عز مهران  مروة



Eslam Zein Elabeden Abdelghafer Shahine
 
Born in  1988,  co-operated in passage 35 in Museum of  
Mahmoud khalil  “ vedio Art (Tashm) “ .

الغفار شاهني عبد العابدين إسالم زين

بفيلم  خليل محمود متحف 35 فى مبمر شاركت ،1988 مواليد
. ” (طشم) اسمه ارت ” فيديو

مشترك عمل



محمود الدين حسام محمد

العالى للفنون  باملعهد الرابعة بالفرقة طالب - 1987 مواليد
الفجوة باسم ( فى الفراغ مجهز فيديو في  شارك التطبيقية ،

. IMAFY امليديا  لفنون الدولى امللتقى فى وعرض (

 Mohamed Hossam El din Mahamoud

Born in 1987- student in the senior in the Higher Institute of 
Applied Arts. Participatad in video Installation “ titled the hole”. 
Exhibtion in the International Meeting of Media Arts IMAFY.

مشترك عمل



Mohamed Nabil Hassan

Born in 1986

حسن نبيل محمد
 

 1986 مواليد



الدين عز مهران مروه

، الفنية التربية بكلية الرابعة بالفرقة 1987،طالبة مواليد
بالورشة وشاركت ، الفن في احلديثة اإلبداعية  بااالت تهتم
حتت - الفنية التربية بكلية امليديا لفنون الثامنة التجريبية

. ” مصطفي مجدي والفنان العظمة شريف الفنان ” إشراف

Marwa Mahran Ezz ElDin 
 
Born in 1987 , studying the 4th. year in collage of art 
education and interested in the new media creativity, 
participated in the 8th. multimedia workshop of art edu-
cation 2008. supervised by “ shiref El-Azama, and Magdi 
Mostafa” .



جرافيك الكمبيوتر



الفنانون املشاركون

أمين اسماعيل محمد

وهبه موريس  مايكل

القادر محمود محمود عبد

فيصل محمد   محمود



Ayman Ismail Mohamed
 
Born in 1985 , Graduated from: Modern Academy for En-
gineering & Technology,Dep. Of Architecture Engineer-
ing & bulding technology. 

محمد اسماعيل أمين

. املعمارية الهندسة بكالوريوس ، 1985 مواليد



وهبة رياض موريس مايكل

حلوان 2002  الفنية جامعة بكالوريوس التربية ، 1979 مواليد
شارك فى صالون ،2005 حلوان جامعة الفنية التربية دبلومة ،
السادس الشباب صالون ، الصغيرة لألعمال اخلامس  الشباب
على محمد قصر ترميم ،2005 راتب صديق مسابقة  ، عشر
تصوير تشجيعية جائزة على حاصل ، عامني كلية الزراعة ملدة

العام  املعرض فى الثالث املركز ، 2000-2001 الشباب وزارة
كامل  مسابقة الثالث املركز ، 2001 2000- التشكيلية للفنون

. حلوان جامعة الفنية التربية كلية غندر

 Michael moures riad wahba

 Born in1979 - Graduated from faculty of art education
 2002 - Diploma from faculty of art education 2005 - Now
 working in master -participated in the 5th youth salon for
 mini works - 16th youth salon rateb seddik award 2005
 Awards: encouragement for painting ministry of youth
 2000/2001,The third prize for painting from the national
 art exhibition 2000/2001, The third prize in the kamel
gander’s competition 2000/2001,In faculty of art educa-
tion - Work for 2 years in retouch Mohamed Ally pastel



 Mahmud Abdel kader Mahmud 
 
 Born in 1980 - B. Sc. Fine Arts Minina university 2002
- general exhibition while studying - 2nd Prize in illus-

 tration in The General fine arts contest in opera 2004-
 The promotional price in The General fine arts contest
 in opera 2004- working as free graphic designer since
 2002 until now

محمود القادر عبد محمود

املنيا 2002  الفنون اجلميلة جامعة بكالوريوس ، 1980 مواليد
املسابقة فى رسم الثانية اجلائزة معارض جماعية بالكلية ، ،

تشجيعية  جائزة  ،  2004 األوبرا التشكيلية للفنون العامة
يعمل  ، 2004 باألوبرا العامة للفنون التشكيلية املسابقة فى

. اآلن حتى 2002 و كمصمم حرمن



محمود محمد فيصل
 

حلوان  جامعة اجلميلة الفنون كلية في طالب ، 1988 مواليد
مهرجان في شارك ، الثانية الفرقة ، املعمارية الهندسة قسم

في  الثاني املركز حاصلعلى ، مختار محمود مبركز 2 اجلرافيتي
مركز - القاهرة حملافظة أوتوبيس محطة تصميم مسابقة

. اجلميلة الفنون

Mahmoud Mohamed Faisal
 
Born in 1988 - Student in Faculty of Fine Arts Helwan 
University - Architecture Department , 2nd Grade - About 
me:  joined the Graffiti Festival 2 at Mahmoud Mokhtar
culture center - won the 2nd place at competition Design 
Cairo’s Bus station Fine Arts Center .



البيرفورمانس



الفنانون املشاركون

العظيم عبد الدسوقي  فاتن



 Faten El Disoukey Abd El Azeem

Born in 1984 – bachelors degree in Fine Art Faculty of 
fine art Alexandria Univ. 2006 – Art Instructor at Faculty
of Fine Art since 2006 till present - Exhibitions Faculty of 
Aine Art Helwan 2003 , faculty of fine art Alexandria2006
, Museum of fine art  Alexandria 2006 ,  Alexandria Ate-
lier 2006 

العظيم عبد الدسوقى فاتن

جامعة جميلة فنون كلية  بكالوريوس ،1984 مواليد
جامعة اإلسكندرية اجلميلة الفنون بكلية معيدة ، اإلسكندرية

الفنون  بكلية معرض ، اآلن حتى 2006 تصويرمن قسم -
جامعة  اجلميلة الفنون كلية ، 2003 حلوان جامعة اجلميلة
أتيليه  اإلسكندرية 2006 ، الفنون متحف ، 2006 اإلسكندرية

 . 2006 اإلسكندرية



الفراغ فى التحهيز



الفنانون املشاركون

أحمد بدري علي

حلوي و محمود ناجي أحمد

الكفراوي عمرو

مصطفى مجدي

حمدي محمود

احلفيظ عبد حمدي مي



 Ahmed Badry Aly

Born in 1979 - 2003 : B.Sc. of art education, Culture De-
partment. Helwan UNI - 2007, Cairo Atelier, Downtown 
Cairo , 2008:   The Townhouse Gallery, „basic motion“, 
Cairo ,  The 19th youth saloon, Palace of Arts, Cairo , 
2007:  Egyptian cultural center, Vienna, Austria ,  The 
youth saloon, 18th Horizon One Gallery ,Cairo, 2006 : 
The International Summer Academy for Fine Arts at Sal-
zburg-Austria, The 7th National meeting exhibition for 
pottery in Qena,2005The 29th General Exhibitionat the 
Art Palace – painting, 2004 

بدري علي أحمد 

معارض   ، حلوان جامعه   2003 فنية  تربيه -  1979 مواليد
تاون   2008 جماعية  معارض   ، القاهره  أتيليه   2007 فردية
املركز  2007 ، عشر التاسع الشباب  صالون ، القاهرة  هاوس-
عشر،األكادميية الثامن الشباب صالون ، بفينا املصري الثقافي

القومي  املعرض  2005 ، النمسا بسالسبورج- الصيفية
ببراغ- العاملي املعاصر الفن معرض 2004 ، والعشرين التاسع

، صالون األعمال  للخزف الثاني بينالي كوريا  2003 ، التشيك
مقدمة  في روما منحة ثالثة أشهر 2009 ، السادس الصغيره
خاصة  جائزة عشر التاسع الشباب 2008 صالون من سويسرا ،
2006 صالون  ، بباريس للفنون الدولية أشهر مبدينة ستة ، أقام

جائزة رسمية عشر الشباب الثامن



ناجى أحمد

 ، الفنية التربية كلية بكالوريوس ، القاهرة  1980 مواليد
 ، الثاني الشكل نور  2005 ، التشكيليني الفنانني نقابة عضو
الثالث  النيل عشر، 2001 صالون اخلامس الشباب صالون 2003
املصري الفن مبتحف مقتنيات ، الفنون قصر الضوئى للتصوير
بولندا- مبصر- لدى األفراد ، املصرية األوبرا دار - القاهرة احلديث -

كرواتيا- التشيك. 

Ahmed Nagy 
 
Born in 1980 - Currently preparing Masters Title is - 
Group exhibitions - 2005 2nd Form through light - 2003 
The 1st salon for youth artists association – 2001 The 3rd 
Nile salon of photography – Art palace –Works in collec-
tions - Modern art museum, Cairo Opera House, Egypt 
- Private collections “Egypt, Croatia, Poland and Czech 
Republic”.

مشترك عمل



Mahmoud Hallwy 

Born in Qena 1984 - Art Education “BFA” – Education 
Department Helwan University - Group exhibitions - 
2009 “19th Youth salon” Cairo - 2008 “18th Youth Salon” 
Cairo - 2007 “17th Youth” Cairo – Workshops - 2003 The 
4th workshop Media Art – Faculty of Art Education.

محمود حلوى

نقابة  عضو ، الفنية التربية بكالوريوس ، 1984 قنا مواليد
املعارض الدولية من العديد فى شارك ، التشكيليني الفنانني

الفنون  قصر عشر التاسع الشباب 2008 صالون : منها واحمللية
أفق1 ، 2006 صالون  قاعة عشر الثامن الشباب صالون 2007 ،
الرابعة الفنية الورشة ، الفنون قصر عشر السابع الشباب

.2003 الفنية التربية بكلية الوسائط لفنون

مشترك عمل



الكفراوى عمرو

حلوان،  اجلميلة 2003 جامعة الفنون بكالوريوس ، 1980 مواليد
الرسم بصالون جائزة على ، حصل املعارض من العديد فى شارك

بصالون  الزيتي التصوير جائزة ،  2000 عشر الثالث الشباب
 2005 املصريني النقاد جمعية 2005،جائزة عشر الثامن الشباب
الثقافة  وزارة من منحة ، 2008 صالون الشباب جائزة مقتنيات ،
”مركز أسبانيا  في فنية استضافة ، األقصر مراسم لزيارة

. بفاريرا2008 الفنون

Amr El-Kafrawy 
 
Born in Egypt 1980 Graduated and obtained a Bachelor 
of fine arts, from the faculty of fine arts - Helwan Univer-
sity in Cairo, with a Specialization in painting.



Magdi S. Mostafa 

Born in 1982 - Involved in the field of multimedia since
2000. On a Mastery in digital arts, Helwan University. 
Contemporary art workshops, Collage of art education 
from 2000 to 2008, Old Pages, Performance video 2002, 
Metamorphosis Animation Video, Co-operating Georges 
Fikry 2003. First Sound Installation Project, Youth Sa-
lon 2003, Sound Installation 2, Form through light 2005, 
Sound Installation 3, Alexandria Library 2006 , Youth 
Salon 2007, winner of the grand award of youth salon 
- media art Live sound performance Stammer , coopera-
tive project, directed by Shady El-Noshokaty Occiden-
talism 2007

مصطفى مجدي

شارك  منذ 2000 ، املالتيميدا مجال في ، يعمل 1982 مواليد
الفنية التربية بكلية املعاصرة للفنون التجريبية الورشة في
الشباب صالون مبعرض أعوام، ثمانية مدى على  بالزمالك
الشكل نور مهرجان ، الثاني الصوتي التجهير مشروع ،2003

مبكتبة  الفنون قاعة - الثالث الصوتى التجهير مشروع ، 2005
التشكيلي  اإلبداع ملهرجان الكبرى اجلائزة ، 2006 اإلسكندرية-
” حيّ صوتي عرض ،2007 مختار محمود متحف األول-
شادي الفنان إخراج مشترك فني مشروع من كجزء ” التلعثم

. النشوقاتي



حمدي محمود
 - الفنية التربية كلية ، 2002 بكالوريوس اجليزة 1980 مواليد
 2008 ، الفنانني نقابة عضو - تشكيلي فنان ، حلوان جامعة
إيطاليا – باري – الشباب للفنانني أوروبا و املتوسط بينالى البحر

القاهرة  – الفنون قصر – عشر التاسع الشباب 2008 صالون ،
 – باإلسكندرية عشر  السابع الدولي الشباب  صالون 2006،
الفنون  قصر الـ29 – القومي املعرض 2005 ، اإلسكندرية أتيليه
الفنون  قصر عشر – الشباب السابع 2005 صالون ، القاهرة –
الفنون  قصر عشر – الشباب السادس 2004 صالون ، القاهرة –
أتيليه تصوير – – صديق مبسابقة راتب اجلائزة األولى ، القاهرة –
خاصة مقتنيات ، الفنية التربية  بكلية  مقتنيات ، القاهره

. املتحدة العربية اإلمارات دولة و مبصر

 Mahmoud Hamdi 
Born in  1980 - Bachelor of Art Education, Helwan Uni-
versity in Cairo - Member in the Egyptian Plastic Artists 
Syndicate , Member in Cairo Atelier Group for Artists & 
Authors  ,2008 XIII Edition BJCEM Biennial of Young 
Artists from Europe and the Mediterranean – Painting 
- Cairo Atelier  ,2005 29th National General Exhibition 
– Painting – Art Palace – Cairo Opera House ,2005- the 
5th Nile Salon of Photography – Art Palace – Cairo Opera 
House,2004 16th, Nile Salon of Photography – Art Palace 
– Cairo Opera House  The 1st Award in Painting – Rateb 
Sedik Awards – Cairo Atelier – Cairo - 2006 PR & Adver-
tisement Consultant for Code-x Company, - 2004, 2005, 
2006 various activites in this field, for exhibitions, festi-
vals, & various art shows 



 Mai Hamdy Abdul Hafeez

 Born in  1984 - BA of Faculty of Art Education - Helwan
University 2006 - Student in MA - Faculty of Art Educa-
tion - Helwan University

احلفيظ عبد حمدى ممى

جامعة  - الفنية التربية كلية بكالوريوس ،  1984 مواليد
الفنية  كلية التربية املاجستير مبرحلة طالبة ، 2006 حلوان-
اجلائزة املعارض،  من العديد فى  شاركت ، حلوان جامعة -

اجلائزة  ، 2006 حلوان جامعة مبعرض  - إعالن  – التشجيعية
شهادة  ، 2006 حلوان جامعة مبعرض تصميم التشجيعية
مسابقة فى التعليمية للخدمات تواصل شركة من تقدير

. التشكيلية للفنون محفوظ جنيب



السابقة الدورات فى الفائزون



عشر التاسع الشباب صالون

   
تقدير شهادة مهرجان االبداع + اوسكار 20000جنيه + جائزة كبرى

حفر اجلليل  باسم عبد *
تقدير شهادة + 8000جنيه الصالون جائزة

نحت سيد محمد عباس محمد *
خزف شومان  محمد سعد *

ضوئى تصوير شادى أبو على الفتح أبو هالة *
مركب عمل غزالة محمود محمد *

حفر اجلميل  عبد عطية محمد *
تصوير شيرين البارودى  *

أرت) الدين (فيديو صالح ( عمل مركب ) أمنية بسيونى أحمد / بني مناصفة *

تقدير شهادة جوائز + الى خمسة تقسم 15000جنيه اجلماعى العمل جائزة
نحت اللبان  حسني محمد *

تصوير أحمد صبرى  *
ضوئى تصوير سامى أمني  مينا *

نحت جنيب  محمد *
مركب عمل كمال  أحمد - عبد املنعم محمد ايد - / أحمد عبد تقسم على *

4000جنيه) منها كل قيمة جوائز ستة الى تقسيمها كل جائزة مت (8000جنيه قيمة متساوية جوائز 3 الورش جوائز
ضوئى تصوير املشد  اهللا عبد تسنيم *

تصوير الدجوى  رواء محمد *
رسم مرسى أحمد ياسمني *

خشب حفر أحمد اجلواد شيرين عبد *
تصوير أحمد الطحاوى  *

نحت الدويك  نهى محمد *

جنيه 5000 قيمتها التحكيم جلنة جوائز
بيرفورمانس – أداء حركى على  العيد محمد *

جنيه كل جائزة 1000 5 جوائز متساوية قيمة التحكيم جلنة جوائز
تصوير خيرية حسن على  *

نحت اليزيد  أبو طلعت اهللا * عبد
ضوئى تصوير الشيمى عوض محمد *

عمل مركب الدين محى ايد عبد *
تصوير زايد يحيى هند *

رسمية الغير باجلوائز الفائزين الفنانني
5000 جنيه  جائزة كل قيمة للطباعة الياس مؤسسة جائزة

نحت خالد صالح الدين      *
حفر دارين محى الدين زكريا    *



املائدة أدوات الشركة املصرية لتجارة جائزة
5000 جنيه  جائزة كل قيمة متساويتان جائزتان

نحت عبد املنصف سامية *
رسم عمرو الكفراوى  *

للفنون إبداع قاعة جائزة
5000 جنيه  جائزة كل قيمة متساويتان جائزتان

تصوير احلمد  عالء أبو *
نحت الدويحى محمود *

ابو الغاز محمد جائزة د.
5000 جنيه  قيمتها واحدة جائزة

تصوير هند عاطف  *

عبده سليم سيد جائزة د.
برونز متثال صب

نحت أحمد مجدى  *

محمد منير جائزة الفنان
2500 جنيه  جائزة كل قيمة متساويتان جائزتان

خزف حامد عبد احلميد * حامت
تصوير شيرين مصطفى  *



 2007 مارس عشر  الدورة الثامنة

اجلائزة الكبرى عبد السالم    محمد نبيل
الكبرى اجلائزة غنيم  محمد بسيونى أحمد
الكبرى السيد مصطفى    اجلائزة مجدى

جائزة الصالون  جاد    بدرى أحمد
الصالون جائزة الرحيم  صبري عبد محمد أحمد

الصالون جائزة سالم سالم محمد أسامة إميان
الصالون زهدي             جائزة رضا حمدي

الصالون جائزة الصالون  الشاذلي جائزة عزت إميان
الصالون جائزة أحمد علي الدوبجي   علي محمود
الصالون  اسماعيل محمد            جائزة ايد عبد

الصالون محمود محمد يوسف حلوي    جائزة
الصالون جائزة الكرمي عبد السالم   عبد محمد

الصالون هدهد                جائزة حسام
الصالون جائزة الشافعي علي إمام محمود أسامة

جائزة الصالون املنعم الليثي عبد الهادي  عبد أمير

صالح طاهر الفنان املصري            جائزة إبراهيم محمد

بيبسي شركة جائزة الهواري       الصبور عبد صالح
بيبسي شركة جائزة أحمد             حلمي أحمد أحمد

بيبسي جائزة شركة كامل       مصطفى محمد سارة
شركة بيبسي جائزة مصطفى           حورية السيد

شركة بيبسي جائزة أبو زيد    علي شيرين مصطفى

منير الفنان محمد جائزة احلميد                عبد صالح عبيده أبو
ماجد محمد زكي             جائزة الفنان محمد منير

الفنان محمد منير حسن        جائزة مرمي محمد محمد
منير الفنان محمد العال         جائزة خليفة عبد هبه

محمد منير الفنان جائزة قاسم           احلي عبد أسامة لبنا

احلميد عبد عزت مروة
النواوي بكر صالح أبو أسماء

( اإلسكندرية ( مكتبة مقيم فنان جائزة
القريطي عبد املطلب كرمي

( اإلسكندرية ( مكتبة مقيم فنان جائزة
حواس محمد أحمد طارق



 ٢٠٠٥ سبتمبر عشر السابع الشباب صالون

( الثالثة البيروفورمانس  ( اجلائزة املرسي       شريف الكبرى   حجبت اجلائزة
                           رانيا عزت                جائزة شرفية

: الرسم جائزة
اجلائزة األولى الرحمن عبد فاطمة

الثانية رمضان       اجلائزة محمد فدوي
الثالثة نوار               اجلائزة هيثم

: التصوير جائزة
األولى اجلائزة بسيوني              محمد أحمد

الثانية اجلائزة الشاذلي    محمد مروة
الفتاح                  اجلائزة الثالثة عبد محمد

التحكيم جلنة جائزة مصطفى محمد عادل

: النحت جائزة
األولى  محمد الدويحي            اجلائزة

املنعم         اجلائزة الثانية عبد هالة
الفتاح     اجلائزة الثالثة عبد أحمد

التكيم جلنة عابدين     جائزة عبده محمد

: اجلرافيك جائزة
( أولى جائزة ) بدير     جرافيك محمد أحمد

( اجلائزة الثانية الشاذلي    جرافيك ( عزت إميان
( اجلائزة الثالثة ) جرافيك محمد  جهاد

التكيم جلنة جائزة عبدالسالم    نبيل محمد
شرفية قدري       جائزة أمين

: امليديا جائزة
األولي محمد عبلة اجلائزة إبراهيم
الثانية غزالة       اجلائزة محمد

الثالثة اجلائزة العزيز عبد نبيل محمد

: الفراغ في التجهيز جائزة
اجلائزة األولي احلفيظ عبد هيثم 

الثانية شكري    اجلائزة محمود محمد
الثالثة اجلائزة الصياد محمد

: البيرفورمانس جائزة
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حجبت                                  الكبرى اجلائزة
: التصوير جائزة

فهمي الدسوقي إبراهيم : األولى اجلائزة
األمير  محمود الثانية : سحر اجلائزة

عالم  أحمد : الثالثة اجلائزة
عمر  السيد ريهام الصالون جائزة

رفعت  مصطفى مي التشجيعية اجلائزة

جائزة الرسم :
راشد  صالح هاني : اجلائزة األولى

الرحمن إبراهيم  عبد فاطمة : اجلائزة الثانية
الشيخ  مصطفى طارق : الثالثة اجلائزة

محسن   بركات مصطفى الصالون جائزة
رمضان  محمد فدوى : التشجيعية اجلائزة

احلفر : جائزة
موسى   محمود سناء : األولى اجلائزة
محمود  حسن أحمد : الثانية اجلائزة

اجلندي الثالثة : عبدالعزيز اجلائزة
اهللا عطا مرفت الصالون  : جائزة

دياب  :وليد التشجيعية اجلائزة

جائزة النحت :
حجبت : األولى اجلائزة

درويش  عصام : الثانية اجلائزة
حسن  كامل حسن : الثالثة اجلائزة

عسقالني  أحمد الصالون : جائزة
زكريا مروة : التشجيعية اجلائزة

: اخلزف جائزة
رشاد محمد حسن : األولى اجلائزة

توفيق  فراج منصور : الثانية اجلائزة
جودة  أمين : الثالثة اجلائزة

أمام    محمود : أسامة الصالون جائزة
الدين  سراج خالد : التشجيعية اجلائزة

الضوئي  : التصوير جائزة
اجلويلي  كمال هاني : األولى اجلائزة

اسكندر  نصحي هاني : الثانية اجلائزة
محمد  حمدي الثالثة : محمود اجلائزة

إسكندر    نصحي : يوسف الصالون جائزة



نوفل سمير أسامة : التشجيعية اجلائزة

جائزة العمل املركب :
طمان   سامح األولى : محمد اجلائزة
خليل  محمود الثانية : سيدة اجلائزة

العطار   إبراهيم أحمد + علي صبحي حسني : الثالثة اجلائزة
بسيوني  أحمد جورج إبراهيم + : الصالون  جائزة

شلبي  محمد حسن : اجلائزة التشجيعية

التلقائية : الفنون جائزة
نحت  - حسن محمد مرسي األولى : اجلائزة

تصوير سليمان - زكريا : اجلائزة الثانية
نحت - فوزي عالء الثالثة :  اجلائزة

أشرف جمجوم  جائزة جمعية أصالة 

التحكيم : جائزة جلنة
خزف )  ) محمد محمد الشرنوبي
( عمل مركب اجلاوزي ( السيد أمين

تصوير )  ) الباروني محمد بسام
( تصوير ) عاصم تامر

عمل مركب )  ) ثابت دعاء ماهر
مركب )  أميل ( عمل جون

مركب)  ( عمل حسان صبحي علي حسام
عمل مركب  حنفي محمود محمد (
عمل مركب صباح مصطفى نعيم (

تصوير  ) مخيمر حسام
محسن سعد ( عمل مركب) 

( حفر  سليمان عبده منى مدحت
( خزف)  عراقيب محمد حسني ماهر

١٩٩٩ سبتمبر عشر احلادي
محمود نصره على محمد الذهبية أخناتون جائزة أولى

: التصوير جائزة
الفتاح  عبد : هويدا األولى اجلائزة
اجلندي العزيز عبد : الثانية اجلائزة

طمان محمد : الثالثة اجلائزة

: الرسم جائزة
عبد الرحمن  فاطمة : األولى اجلائزة

حمدي محمود الثانية : سعيد اجلائزة
األمير محمد الثالثة : سحر اجلائزة



: احلفر جائزة
   

ايد عبد طارق : اجلائزة األولى
عالم محسن : الثانية اجلائزة
الشاذلي إميان : اجلائزة الثالثة

: النحت جائزة
أحمد السيد : هاني األولى اجلائزة

خليل محمود سيدة  : الثانية اجلائزة
شكري محمود محمد  : الثالثة اجلائزة

: اخلزف جائزة
محمد األولى : الشرنوبي اجلائزة
وهبه نبيل الثانية : رباب اجلائزة

عبد العزيز حسان  : اجلائزة الثالثة

( جرافيك ) الكمبيوتر جائزة
الكرمي عبد األولى : عمر اجلائزة

صبري جمال الثانية : شريف اجلائزة
أحمد هشام طه اجلائزة الثالثة :

: الضوئي التصوير جائزة
سماح الليثي األولى : اجلائزة

الغني عبد الثانية : محمد اجلائزة
ايد عبد سامي الثالثة :  اجلائزة

: املركب العمل جائزة

خليل :حازم األولى اجلائزة
داود الدين الثانية : ضياء اجلائزة

أحمد مختار مروة أسعد + العزيز : هبه الثالثة اجلائزة

: احملكمني جوائز
– شافعي حامت – على نبيل دارين – عبد الغني إميان – محمود أميرة سليم – إيهاب

– منيسي – محمود بشندي اجلريدي – محمود علياء – احللواني سليمان – سامح زكريا
درويش وائل – الرحمن عبد هبه – املنعم عبد محمد

: الصالون جوائز
– ضوئي ) تصوير ) جبر سامي – سامح ( النحت ) عبد الفتاح سامح – ( الرسم ) أشرف جمجوم

– ناصر على ( اجلرافيك ) طلعت منى مدحت – ( عمل مركب ) اجلنوبي محمد مختار – ( جرافيك كمبيوتر ) سامي لطفي شريف
. ( التصوير ) منجي ياسر – ( اخلزف ) مصلحي

: الصالون شهادة جوائز
محمد سمير – جرافيك ) ( كمبيوتر سالم محمد رحاب – ( ضوئي تصوير ) عبد اهللا حمدي أكمل – ( اجلرافيك ) مهدي محمد أشرف

السيد علي ( عمل علي – ( الرسم ) زكي هبه – ( التصوير جائزة ) عزت مروة – ( نحت ) الدين شمس املؤمن عبد – ( خزف ) لبيب
( مركب




