


ا مذهلاً على مدى دوراته ال�ش�بقة �ش�أنه فى ذلك �ش�أن العديد من الأحداث  �شهد �ش�لون ال�شب�ب تطوراً

الــــروؤى  لت�شبح   2011 لع�م  ال�شــــــ�لون  عمر  من   )  22  ( رقم  الدورة  وتـــــ�أتى   .. الكربى  الفنية 

� وتعرب كــــــ�فة احلدود فى التقني�ت واملكونـــــ�ت لتعك�س وجهـــــ�ت نظر تن�ف�شية ت�شعى  اأكــــرث ات�ش�عاً

ال�شـــــ�لون الذى يحقق ع�مـــــاً� بعد عـــ�م  اإلـــى   � اإبداعى ي�شيـــف اجلديد دائماً اإىل تفرد  للو�شـــــول 

املزيد من الوثبــــ�ت نحو التــــــ�ألق والإبــــداع .

فتحّيةاً اإىل �شب�ب الفن�نني ، وكل الأمني�ت لهم ب�لتوفيق والنج�ح .  

                                                                                       

                                                                                                  عماد �أبو غازي  

                                                                                                  وزيــــر الثقــــ�فـــــة





�لفن .. و�لتغيري

الت�ريخى الذى متر  الواقع فى كل زم�ٍن ومك�ٍن .. وفى املنعطف  واأداة التعبري عن  الفن هو الدللة 

الـ 22  ال�شبــــ�ب  ل�شــــ�لون  ا  �شـع�راً ، ف�خرتنــــ�ه  واقعن�  نف�شه على  التغيري   « فــــر�س  الآن  به م�شـــر 

مل�شتقبل  والإ�شت�شراف  الأمل  من  بط�ق�ٍت  مت�آزرين  الفن�نني  �شب�ب  حوله�  يتن�ف�س  فنية  كقيـــمٍة   ،

ون عن طموح�تهم واأحلمهم وروؤاهم لي�شبح لدين� فى �ش�لون هذا الع�م » 269 « فكــــرة  اأف�شل يعربرِّ

للم�شـــتقبل جم�شدة فى اأعم�ل فنية تنوعــت بني الت�شـــوير والر�شــــم والنحــــت واخلـــــزف والتجهيز 

فى الفـــــراغ والفيــــديو اآرت .. اإلخ . 

جيٍل  اإ�ش�فة  نحو  الت�شكيلية  الفنون  قط�ع  من  م�شعى  فى   .. الفنى  النقد  م�ش�بقة  ج�نب  اإىل  هذا 

جديد من النق�د املتخ�ش�شني والق�درين على تو�شيف وتوثيق وتقييم و�شرح وحتليل احلـراك الفنى 

والو�شول به اإىل نب�س املجتمع .

اأ�شبحوا ميثلون  فن�نني  اأفرزه من  ة مب�  كبرياً ة  فنياً ة  قيماً  � ع�ماً ال�شب�ب خلل 22  اأ�شبح �ش�لون  لقد 

احلف�ظ  وم�شئولية  اأم�نة  لهم  نحِمّ والذين  واخل�رج  الداخل  فى  امل�شرية  الت�شكيلية  احلركة  ع�شب 

اأجي�ٍل من الفن�نني  اأيدى  � والتى حتققت عرب �شنواٍت خلت على  � وع�ملياً على الري�دة امل�شرية عربياً

الرواد الكب�ر واملع��شرين ونحن معهم كموؤ�ش�شٍة ر�شمية ترعى وتدعم كل الط�ق�ت الواعدة كم� تدعم 

ممثلاً  الثق�فى  املكون  دور  تفعيل  خلل  من  امل�شرى  املجتمع  عمق  اإىل  الرفيع  الفن  بهذا  الو�شول 

فى املت�حف واملراكز الثق�فية ومراكز الفنون لتتحول اإىل مراكز اإ�شع�ع حقيقى فى بيئته� وحميطه� 

� من� ب�أن القدرة على احللم هى التى ت�شنع  اجلغرافى وخ�رجه وفى حدود املت�ح من اإمك�ن�ت اإمي�ناً

ر�ش�لة ج�دة والإرادة املرنة هى التى حتققه� رغم املعوق�ت . 

فــــــ�رقةاً  العــــ�م عــــلمةاً  الــــذى �شي�شجلون من خـــلله هــــذا  ال�شـــــنوى  لل�شبـــــــ�ب مبحفلهم  هنيئ�اً 

فى م�شوارهم الفنى . 

وحتية �شكٍر وتقديٍر لرئي�س واأع�ش�ء جلنة التحكيم وقومي�شري ال�ش�لون الذين توَلَّوا امل�شئولية فى وقٍت 

ا نهديه للحركة الت�شكيلية .   � مميزاً ق اأثمر عر�شاً �ش�غط فبذلوا كل اجلهد بروٍح من التع�ون اخلَلَّ

                                                                                       �أ.د. �صالح �ملليجى 

                                                                                            رئي�س ال�شــــ�لون  

                                                                                           رئي�س قط�ع الفنون الت�شكيلية 





م�صابقة �صالون �ل�صباب -)�لتغيري(

�لدورة 22 لعام 2011

� ي�ش�ف  اإبداعياً  � � فنياً ا وزخماً متثل م�ش�بقة �ش�لون ال�شب�ب ال�شنوي يف دورته الـ)22( منحىاً جديداً

اإىل ر�شيد الدورات ال�ش�بقة التي ل تقل اإث�رةاً وجدلاً بح�ل، يرجع ذلك اإىل م�شتوى الأعم�ل الفنية 

ا  مميزاً ج�ء  الذي  العر�س  اأ�شلوب  وكذلك  وتكوين�ته�  وتوجه�ته�  تقني�ته�  اختلف  على  املعرو�شة 

الفن�ن املبدع خ�لد ح�فظ،  العر�س املختلفة بف�شل قومي�شري ال�ش�لون  اأروقة ق�ع�ت  � داخل  وجذاباً

ذلك العر�س الفني اعتمد مبداأ ال�شف�فية والنزاهة واملو�شوعية، من اأجل منح فر�س ع�دلة مت�ش�وية 

وبلغة  والروؤى  الأعم�ل  وم�ش�حة  حجم  يحدده�  وجم�لية  قيمية  ملع�يري   � طبقاً الع�ر�شني  جلميع 

التعبري، قد يتفق اأو يختلف البع�س ك�لع�دة حول نهج واآلية جلنة الفرز والتحكيم، غري اأن القرارات 

والنت�ئج والتو�شي�ت يتحمل م�شئوليته� اأع�ش�ء اللجنة املوقرة، ومن ثم ف�ملج�ل هن� ل ي�شمح ب�ملراهنة 

واملزايدة على حدث ثورة 25 ين�ير بل املراهنة على فعل اإبداعي ج�د وخمل�س يهدف اإىل التحديث 

الفن�نني  �شب�ب  اأن  الإن�ش�نية. وظني  وم�ش�مينه  واجلم�لية  الفنية  واإ�شك�لي�ته  الفن  لغة  والتغيري يف 

الع�ر�شني اأدرك عن وعي كيفية �شي�غة التعبري عن )التغيري( بروؤى مع��شرة ن��شجة ن�لت اإعج�بن� 

وتقديرن� كفن�نني ت�شكيليني مثلهم قبل اأن نكون قيمني على اإبداعهم احلر.....اأود اأن اأ�شري هن� اإىل 

� على ك�فة املج�لت والجت�ه�ت الفنية املعهود منه�  ا وانفت�حياً اأن عمل اللجنة يف هذه الدورة ك�ن ج�داً

واملع��شر مثل: الر�شم والت�شوير واجلرافيك والنحت واخلزف الفوتوغرافي� وامليدي� والربفورم�ن�س 

ك�ن  بل  التحكيم،  اأو  العر�س  �شواء يف  اآخر،  � لجت�ه على ح�ش�ب اجت�ه  انحي�زياً يكن موقفن�  ...ومل 

� على ح�شن التقدير ال�شخ�شي واإجم�ع الأ�شوات حول القيمة الإبداعية والتميز، علوة على  موؤ�ش�شاً

الفنية  والروؤى  وامل�شطلح�ت  املف�هيم  من  العديد  يو�شح  الذي  لل�ش�لون  املوازي  الثق�يف  الربن�مج 

والأ�شئلة املحرية.

ترى هل وفقن� يف مق�شدن� وم�شع�ن� على النحو الواجب من اأجل تقدمي تظ�هرة فنية راقية حت�شب 

ل�ش�لح حركة الفن امل�شري املع��شرو قط�ع الفنون الت�شكيلية .

                                                                                              �أ.د ر�صا عبد �ل�صالم  

                                                                                                 رئي�س جلنة التحكيم





قد تعلمت كثرًي�

ا لل�ش�لون مل اأتردد حلظة رغم التحدي�ت الظ�هرة املتعلقة بهذه  عندم� مت تكليفي لكي اأكون قومي�شرياً

ا ث�لثاً�بعد زميلني اأعتز ب�شداقتهم� هم� وائل  الدورة اأبرزه� كوين �ش�أ�شبح ..»عند قبويل«..قومي�شرياً

�شوقي ور�ش� عبد الرحمن حني بداأ م�شوار ال�ش�لون منذ اأكرث من ع�م قد اأ�ش�ف كلهم� علي حده 

� اإكم�ل هذا امل�شوار بن�اًء علي م� مت من عمل. وترك� ب�شمة و�شي�شبح حتماً

 

بكل  البن�ء  هذا  لإكم�ل  اخت�راين  اللذان  القط�ع  ورئي�س  اللجنة  رئي�س  يف  ووثقت  الفور  علي  قبلت 

حتدي�ته وقد �شدق حد�شي حني بداأت عملي مع اللجنة التي اأعتربه� من اأكرث اللج�ن التي عملت به� 

.� � وتف�هماً تن�غماً

�« عملت خلله� اللجنة التي �شرفت بع�شويته� وفريق عمل ق�شر  ا علي مدار»21يوماً قد تعلمت كثرياً

الفنون وقط�ع الفنون الت�شكيلية وق�عة الب�ب ومتحف خمت�ر،اأعم�ل امتد العمل يف بع�شه� اإىل 20،18 

� ،اأي�م مت العمل فيه� مع فرق متخ�ش�شة من الفنيني والفن�نني ل�شن�عة واإخراج عر�س  �ش�عة يومياً

جديد وفريد وغري م�شبوق يليق ب�ش�لون ال�شب�ب 22 وهو اأول �ش�لون بعد ثورة ين�ير.

ا كمم�ر�س يومي للفن الت�شكيلي بعدة و�ش�ئط من زملئي ال�شب�ب �شغ�ر ال�شن عظم�ء  قد تعلمت كثرياً

 � الق�مة واملوهبة والذين �شيغزون بعملهم وموهبتهم ومث�برتهم احلركة الفنية الإقليمية والع�ملية يوماً

م� وعن قريب.

اأ�شكر  ا..  وغداً اليوم  واأ�شرف مبزاملتهم  ال�ش�لون  ومعهم يف هذا  لهم  ب�لعمل  �شرفت  �شب�ب  زملء 

واأعتذر  اأعم�لهم م� ك�ن هن�ك عرو�س  ولول  ،فلولهم  العر�س  لهذا  واملتقدمني  امل�ش�ركني  الفن�نني 

لبع�شهم اإن بدر مني اأي منقو�ش�ت اأثن�ء بن�ء العر�س.

                                                                                                خالد حافظ  

                                                                                                القومي�شري الع�م لل�ش�لون





�لتغيري .. و�صالون �ل�صباب 

�شيظل الفن دائم�اً ميثل التج�شيد الأهم لوجه�ت النظر حول اجلم�ل .. واإن ك�ن ذلك متب�ين�اً بني فن�ٍن 

واآخر .. اأو وجهة نظٍر واأخرى ، اإل اأنه يوؤكد فى كل احل�لت على اأدوات الفن�ن وعن��شره املتنوعة التى 

يخت�ره� لتكون معين�اً له فى طرح وجهة نظره وروؤيته الفنية . 

وت�أتى دورة �ش�لون ال�شب�ب رقم ) 22 ( لع�م 2011 لتحمل لن� املزيد من احلرية والتوهج فى ظل 

متغريات �شهدته� م�شر ل �شك اأنه� انعك�شت ب�شكل مب��شٍر على �ش�حة الفن والفن�نني خ��شة ال�شب�ب 

منهم ، حيث تتنوع الروؤى وتتعدد الجت�ه�ت لتك�شف لن� عن ط�ق�ت خلقة وفن�نني مبدعني ي�شهمون 

فى اإثراء ال�ش�حة الثق�فية والفنية فى ربوع م�شر ، واأي�ش�اً على م�شتوى التواجد الدوىل .. فنحن جزء 

مهم فى هذا الع�مل ولن� فيه بع�ش�اً مم� يحدث من تغيري جند فيه م� يلئمن� ويحمل لن� املت�شع فى 

التواجد اأم�م ع�شرية احلراك الثق�فى والإبداعى .

فكل الته�نى للفن�نني امل�ش�ركني ، وحظ اأوفر للعر�س فى الدورات الق�دمة لل�ش�لون ملن مل تتوافر لهم 

فر�س العر�س فى هذه الدورة . 

                                                                                                حممد دياب  

                                                                                               رئي�س الإدارة املركزية ملراكز الفنون





رهان �لقيمة وغو�ية �جلماهريية

   ي�شتكمل �ش�لون ال�شب�ب اإطللته الث�نية والع�شرين يف خ�شم ظرف ت�ريخي ا�شتثن�ئي؛ تخو�س معه 

وري�اً، ي�شتهدف اإع�دة العتب�ر ملنظومٍة من املُثل املهدرة، وَين�ُشد نفخ الروح من جديد يف  م�شر ره�ن�اً ثَّ

 كن� نظنه� ب�تت يف ذمة الت�ريخ.
ٍ
موات اأحلم

   ورمب� مل ترفع ثورة 25 ين�ير على راأ�س �ُشّلم اأولوي�ته� بقدر م� رفعت من �ش�أن مفهوم )القيمة(؛ 

�س مل� �شواه من ُمُثٍل م�شتع�دة، ويوؤجج  � يوؤّطر م� عداه من مف�هيم ثورية، ويوؤ�ِشّ � مرجعياً بو�شفه مفهوماً

زخم�اً من الأحلم الغ�شة. فحينم� خرج ال�شب�ب يت�شدرون طوائف ال�شعب يف ثورته، ك�نت )القيمة( 

ل، وامل�شكون بُحرقة تغيري الوجهة �شوب احلق  روح�اً ترفرف على جمعهم املنت�شي ب��شت�شراف التحُوّ

الأمَثل، فك�ن اأن تك�ّشف احلراك العظيم عن م�شهد �شعب ين�فح عن )قيمته( الذاتية – يف ُبعَديه� 

الت�ريخي وامل�شتقبلي – ويعيده� واقع�اً ملمو�ش�اً بعد اأن ك�دت تتهدده� الظنون. 

   ك�ن لزام�اً – من ثم - على الأحداث الفنية والثق�فية الكربى اأن ت�شتجلي وجه )القيمة( يف مراي�ه�، 

واأن يعي منظموا تلك الأحداث والق�ئمون عليه� اأن ره�ن القيمة ب�ت فري�شة حتتمه� حركة الت�ريخ 

ويوؤججه� حراك الثورة، واأن اأي حدٍث – مهم� ك�ن �ش�أنه – لن ي�شتويف حظه من ال�شلحية واجلدوى 

م� مل يكن م�شتوفي�اً م�شروعيته من اأ�ش�لة )القيمة(.  

دع�اً من الأحداث الفنية واحلراك�ت الثق�فية الرا�شدة حلركة  ِبِ    وب�لطبع مل يكن �ش�لون ال�شب�ب 

ب��شت�شراف  واأحراه�  الر�شد  بهذا  اأجدره�  يكون  اأن  لعله  بل  الثورة،  بو�شلة  على  )القيمة(  موؤ�شر 

اآف�قه؛ ومل ل يكون كذلك؟! اأولي�س هو احلدث الأكرب الذي يزدهي دوم�اً ب�نفراده ب�لتكري�س لل�شب�ب 

وب�لتمكني لإبداع�تهم يف حّيز الفعل؟! فلم ل يط�له اإذااً احلظ الأعظم من بركة احلراك ال�شب�بي؛ 

ذلك الذي ت�أجج يف القلب من امليدان، ملوح�اً براي�ت )القيمة( على مفرق جبني الثورة!!

   ك�ن هذا الإدراك مهيمن�اً على ذهنية جلنة ال�ش�لون منذ اللحظة الأوىل لجتم�ع اأع�ش�ئه�، بل ل 

اأخ�لني مغ�لي�اً لو قلت: منذ اللحظة الأوىل لت�شكيله�؛ فقد ك�ن ثمة ان�شغ�ل م�شرتك بني اأع�ش�ء اللجنة 

بوجوب خروج الدورة الراهنة من ال�ش�لون على اأوفى م� يكون من وهج )القيمة(، كيم� تكون مع�دلاً 

على  ب�لره�ن  الف�ئرة  الت�ريخية  للحظتهم  وي�شجل  ال�شب�ب،  عنه  ن�فح  م�  روح  عن  يرتجم  اإبداعي�اً 

ا�شت�شراف الأف�شل... والأجدر... والأقيم. ومل يكن اأم�من� من ثم اإل اأن ن�شتم�شك – من ج�نبن� – 

ت�أطري اجلوانب الإجرائية والتنظيمية، وليكون ميزانن� الذي ل جدال  لن�شتهديه يف  القيمة،  بره�ن 

ب�لعر�س،  واأجدره�  اأف�شله�،  وانتخ�ب  الأعم�ل  لفرز  الأوىل  اللحظة  منذ  عنه،  نكو�س  ول  عليه 

الب�شرية/  القيمة  ب�إبراز  جديرة  عر�س  خل�رطة  ب�لتخطيط  مرورااً  نظرن�،  وجهة  من  و)اأقيمه�( 

اأجل  من  حلمن�  م�  تواكب  ثق�فية  فع�لي�ت  يف  ب�لتفكري  انته�ءاً  ولي�س  املعرو�ش�ت،  ملحتوى  املعرفية 

ل معرفي�اً مل� اجتهدن� يف اإبرازه ومل� اأردن� ت�أ�شيله يف دورة راأين�ه� ا�شتثن�ئية؛ فك�ن اأن  تكري�شه، وتوؤ�شّ



راهّن� على ت�أكيد ا�شتثن�ئيته� وفق معي�ر القيمة.

   لكن يظل �شوؤال بعينه ح�ئم�اً على �شطح احلدث: هل ت�شتمد الدورة الراهنة لل�ش�لون ا�شتثن�ئيته� 

اأن الأقدار قّي�شت  دفة الت�ريخية املح�شة؟... هل هي ا�شتثن�ئية ملجرد  – من ال�شُ – التي نزعمه� 
له� اأن ت�أتي يف اأعق�ب ثورة 25 ين�ير؟... اأم اأن هن�ك م� هو اأوىل بتربير تلك ال�شتثن�ئية املفرت�شة؟ 

وب�لنف�ذ من ق�شرة احلدث اإىل جوهر )قيمته( ال�شميمة؟

   من ج�نبي ل اأظن اأن تقييم احلدث مبعي�ر ال�شدفة الت�ريخية اأمر جدير ب�لرتك�ن اإليه؛ لأن يف ذلك 

ت�شطيح ُيِخّل مبعي�رية تقييم الأحداث وفق جدارته� وقيمته� الذاتية من جهة، ويهبط ب�شموخ الثورة 

اإىل درجٍة تنزع عنه� منظومة قيمه� التي ن�فحت عنه�، ويحيله� اإىل حم�س اإ�ش�رة بدء يف طريق يعج 

ب�أحداث تتواىل ب�شرف النظر عن قيمته� احلقة. فلو فر�شن� – جدلاً – اأن ا�شتثن�ئية هذه الدورة من 

ال�ش�لون قد نتجت ملجرد افتت�حه� بعد ثورة 25 ين�ير؛ فنكون �ش�عته� كمن يقر ب�أن اأي حدث، واأي 

ت�ريخي�اً،  وحراك�اً  ا�شتثن�ئي�اً،  وفعلاً  ثوري�اً،  – حدث�اً  ومعن�ه  قيمته  ك�نت  – مهم�  حراك  واأي  فعل، 

و�شي�شدق ذلك �ش�عته� على العديد من الأعم�ل الفنية، والأفلم ال�شينم�ئية، واملوؤلف�ت، التي لهثت 

يف اخلروج تب�ع�اً يف اأعق�ب الثورة، ومل يكن له� من هّم �شوى اأن تزايد على احلدث، وتعلو فوق موجته، 

وت�شتثمر ان�شغ�ل الن��س به يف حتقيق �شيت خ�طف اأو مك�شب �شريع، بغ�س النظر عم� تنطوي عليه من 

)قيمة(، اأو تكتنزه من روح الإبداع.

   لقد خرجت مثل هذه الأعم�ل – التي �شرع�ن م� خمد بريقه� يف فرتات �شديدة الوج�زة - حتت 

وطاأة وهم عظيم، مت اخللط فيه بني )جماهريية الثورة(، باعتبارها �شرطًا اأولّيًا من �شروط االلتحام 

ا�شتمرارية احلراك، وبني غواية )اجلم�هريية( من حيث هي  النتف��س و�شم�ن  املجتمعي يف فعل 

ذيوع وانت�ش�ر، ومن ثم من حيث هي �ش�مٌن فّع�ل لل�شهرة واملجد.

يف  املجتمع  طوائف  جلميع  ال�ش�مل  احلراك  وجوبية  بني  الدقيق  الف�رق  يف  هن�  املغ�لطة  وتكمن     

حلظ�ت النتف��س الت�ريخية الكربى – تلك التي ت�شتوجب التح�م الكل ب�لكل، وظهور الكل على حد 

�شواء يف ظ�هر امل�شهد – وبني وجوبية التخ�شي�س يف فعل الإبداع للأطي�ف الق�درة عليه، واملم�ر�شة 

مقوم�ت  ا�شتيف�ء  بعد  الع�م  امل�شهد  عليه  يكون  �شوف  مب�  واملب�شرة  ولي�ق�ته،  مبواهبه  واملتمتعة  له، 

نه�شته. فل ميكن ب�أي ح�ل من الأحوال اأن نت�شور اأن ُيرتك ال�شي�ق مب�ح�اً للتغني ب�لثورة – مثلاً – 

يف اأن�شودة يراد له� اخللود، من لدن اأ�شوات ل تتمتع بهبة التطريب، ول من ِقَبل ع�زفني يفتقرون اإىل 

مه�رة الأداء، بزعم اأنهم ممن �ش�ركوا يف الثورة، اأو حتت وهم اأنهم من ممثلي ط�ئفة بعينه� ق�دت 

. اإمن� الأ�شل يف متجيد الأحداث الكربى اأن ينربي من كل ط�ئفة اأقدره� على الفعل،  حراك�اً ت�ريخي�اً

واأكرثه� متتع�اً ب�لإج�دة فيه، واأوف�ه� ن�شيب�اً من كف�ئته ولي�قته، ليقوم كل منهم – ح�شب جم�له – 

ع منه، وليتكفل بتقدمي ما هو ماأمول للثورة و�شعبها من ُن�شدان وهج القيمة. مبا هو منوط به ومتوَقّ

   هكذا – وهكذا فقط – بقي م� قدمه لت�ريخ اأحداث م�شر الكربى كل من: خمت�ر، واأم كلثوم، وعبد 



�ش�دة  من  ونظراوؤهم  وحمفوظ...  واجلزار،  حداد،  وفوؤاد  احلليم،  وعبد  ج�هني،  و�شلح  الوه�ب، 

الإبداعي والق�درين عليه واملنطوين على وهجه... ممن ك�ن الره�ن الأكرب لديهم حم�شوم�اً  الفعل 

اأنهم �ش�ركوا يف  اأو ملح�س  اأنهم وطنيون  مب�شروطية )القيمة(. ومل ين�زعهم يف ذلك اآخرون ملجرد 

اأعم�ل ثورية اأو فدائية، على الرغم من �شدق الوطنية وب�ش�لة الثورية والفداء يف اأعم�لهم؛ وذلك – 

بب�ش�طة – لأنهم مل ُيخَلقوا لهذا الدور، ومل تّدخرهم الأقدار ملي�دين الإبداع.

   نزعم اأنن� اجتهدن� يف دورة ال�ش�لون الراهنة، كيم� نح�فظ على م� اعتقدن�ه وارت�أين�ه واطمئنن� اإليه 

يف  ذلك  ك�ن  �شواء  ذلك؛  عن  العر�س  يتك�شف  اأن  هّمن�  مدار  وك�ن  )القيمة(.  ت�أ�شيل  وجوبية  من 

اأو  فكرية،  لطزاجة  الآخر  بع�شه�  اكتن�ز  اأو يف  لفتة،  تقنية  مه�رات  املعرو�ش�ت عن  بع�س  اإف�ش�ح 

اإىل معزوفة  تتك�شف لحق�اً عن حلٍن ي�ش�ف  بنغمة قد  بع�شه�  اإره��س  اأو يف  اأو مفهومية،  معرفية، 

امل�شهد امل�شري املع��شر.

   نزعم كذلك اأنن� ح�ولن� – قدر ط�قتن�، وقدر م� اأ�شعفتن� به الإمك�ني�ت املت�حة – اأن يخرج العر�س 

اأ�ش�ليب العرو�س املع��شرة، وهو م�  التن�شيق ويف  واأن ي�شرب مث�لاً يف فني�ت   ، يف ذاته مميزااً لفت�اً

جديرة  اإبداعية  نظري  وجهة  من  اأراه�  بحنكة،  ح�فظ"  "خ�لد  القومي�شري  اأداره�  روؤية  يف  جتلى 

العرو�س  �شكل  عليه  يكون  اأن  يجب  مل�  قي��شي�اً  منوذج�اً  تكون  اأن  وت�شت�أهل  بل  والنق��س،  ب�لتحليل 

الحرتافية التي تتبن�ه� املوؤ�ش�شة الر�شمية يف امل�شتقبل.

   هكذا ك�ن يقينن�، ومن ثم ك�نت حم�ولتن� واجته�دن�... وهكذا ك�ن الهم الأكرب لدين� دائرااً حول 

وعورة الختي�ر: بني ره�ن القيمة وغواية اجلم�هريية... واأزعم اأن العر�س كفيل ببي�ن الوجهة التي 

اخرتن�ه� وانحزن� اإليه�.

                                                                                                                       د. يــا�صـــر منــجي 





�صكر خا�ص 

الدولـــى  التجـــــ�رى  للبنك  والتقدير  ال�شكر  بخ�ل�س  الثق�فة  بوزارة  الت�شكيلية  الفنون  قط�ع  يتوجه 

) CIB ( على دعمه للفنون الت�شكيلية فى م�شر واإ�شه�مه فى اقتن�ء جمموعة كبرية من الأعم�ل 

الفنية ل�شب�ب الفن�نني من �ش�لون ال�شب�ب فى دورته الث�نية والع�شرين لع�م 2011 مت�شي�اً مع �شي��شة 

البنك فى اقتن�ء جمموع�ت متميزة من الأعم�ل الفنية لإثراء ر�شيد البنك من هذه املجموع�ت .. 

ف�شلاً عن تخ�شي�س ج�ئزة ت�أتى فى قيمته� مب��شرةاً بعد اجل�ئزة الكربى الر�شمية لل�شـ�لون . 

التج�رى  البنك  مع  والبن�ء  املثمر  التع�ون  ب��شتمرار  ، ومتني�تن�  املب�درة  لهذه  والتقدير  ال�شكر  فكل 

الدوىل دعم�اً لأوجه الفنون والثق�فة . 





�صكر خا�ص 

يتوجه قط�ع الفنون الت�شكيلية بوزارة الثق�فة بخ�ل�س ال�شكر والتقدير ل�شركة ) �شرياميك� روي�ل ( لدعمه� 

للفن الت�شكيلى و�شب�ب الفن�نني من خلل تخ�شي�س ج�ئزة م�لية ب��شم ال�شركة قيمته� ) 20 األف جنيه ( 

متنح بج�نب اجلوائز الر�شمية ل�ش�لون ال�شب�ب الدورة رقم ) 22 ( ل�شنة 2011 اإ�شه�م�اً من ال�شركة  فى 

ت�شجيع ال�شب�ب ودعمهم للإرتق�ء ب�لفنون الت�شكيلية فى خمتلف جم�لته� .  

مع متني�تن� ب��شتمرار هذا التع�ون املثمر والبن�ء دعم�اً ملنظومة العمل الثق�فى والفنى .  





ر�صا عبد �ل�صالم                              رئيـــ�شـــ�اً للجنة

خـــالد حـــافظ                                قومي�شري عــ�م

ا جمدي عبد �لعزيز                         عـ�شـــــــــــــــــــــواً

ا جيهان �صليمان                                  ع�شـــــــــــــــــــــواً

ا �صم�ص �لقرنفلي                                ع�شــــــــــــــــــــــواً

ا يا�صر منجي                                       ع�شــــــــــــــــــــــواً

ا �صياء �لدين د�ود                            ع�شــــــــــــــــــــــواً

ا �صماح �لليثي                                      ع�شــــــــــــــــــــــواً

ا حممد نبيل عبد �ل�صالم                ع�شــــــــــــــــــــــواً

ـــ� للجنـــــــة جمدي �صعيد فرحات                    اأميناً

جلنة فرز وحتكيم �أعمال �ل�صالون









ابته�ل م�شطفى حممد

 اإبراهيم ال�شيد عبده 

اإبــــــــراهيم �شـــــعد

اإبراهيم حممد خط�ب 

اأحمد ال�شيد حممدي

اأحمـــــــد بــــــــدير 

اأحمد �شيد ح�مد

اأحمد �شبحى جمعة

اأحمد �شربى القط 

اأحمد ع�طف جعفري

اأحمد عبد احلليم اأمني

اأحمد عبد احلميد 

اأحمد عبد الفت�ح يو�شف 

اأحمد عبد املنعم عب��س

اأحمد عبد املوىل حممد 

اأحمد علي فوزي

اأحمد عمر عبد العزيز

اأحمد فوؤاد �ش�لح + اأحمد طلل 

اأحمد ف�يز ال�شنـ�وي 

اأحمد كم�ل فرج

اأحمد حم�شن من�شور

اأحمد حممد احل�شيني

اأحمد حممد �شربى

اأحمد حممد فتح اهلل

اأحمد حممود ق��شم   

اأحمد مراد مب�رك

اأحمد يحيى �شعيد 

اأ�ش�مه عبد املنعم

اإ�شلم اأحمد اأحمد

اإ�شلم ح�شن عبد الرحمن

اأ�شم�ء ع�دل ح�شني

اأ�شم�ء جمدى خورى

اأ�شم�ء حممد بريم

اأ�شم�ء حممود يو�شف  

اآلء حمدي حممد

اأم�نى نبيل حممد 

اأمنية �شلح الدين                                                                                                               

اأمري فكري عزمي

اأمرية اأحمد ال�شيد + نغم عزت م�شطفى 

+ رين�ل عبد املح�شن ح�شن + �شهى اأمني عثم�ن

اأمرية �شعد عب��س

اأمرية عبداحلفيظ

اأمرية م�هر فهمى 

اأندرو جمدى فرج 

اأن�س ال�شيد �شليم      

اأنطونيو�س عبده رمزى

اآية اأحمد عمرو املتيم

اآية جم�ل عبد الواحد    

اآية علء الفلح 

اإيث�ر ثروت متراز

اإمي�ن اإبراهيم 

اإمي�ن �شيد عرفة



اإمي�ن �شوقى حممد 

اإمي�ن فكرى عثم�ن 

اإمي�ن حممد ال�شعيد  

اإمي�ن حممد الغندور 

اإمي�ن نبيل ح�شن

اأمين فرغلى ح�شني

اأمين م�شطفى اأبو خزمي

اإين��س لطفي اأبو القم�ش�ن              

ب��شم �شيد مو�شى 

ب��شم عبد اجلليل 

بدوى مربوك عبد الوه�ب 

ب�شنت حممد اأحمد

ت�مر رجب مو�شى 

ت�مر �شيد اأحمد على

ت�مر �ش�هني

ثري� عم�د حمدي  

ج�كلني جورج 

جرمني �شلح اأحمد 

جوزيف اأني�س ك�مل

ح�مت ح�مد من�شور .. حممد كم�ل ال�شرق�وى

ح�ش�م الدين م�شطفى 

ح�ش�م ح�شني ال�شواح

ح�شنة حنفى حممود + وف�ء حممد يحيى

ح�شني �شيد ي��شني

ح�شني عبد الرحمن

حليم مكرم خليل معو�س

خ�لد اأحمد حممد 

خلود كم�ل الدين

دع�ء ح�مد خليل 

دع�ء حممد هنو

دين� خ�لد فهمى  

دين� م�شطفى بهجت 

روؤوف حممد ال�شب�عي 

رامى حممود عبده 

رب�ب اأحمد عي�شى 

ر�شوى عبد الرحمن فودة

رم�ش�ن عبد املعتمد 

رن� ع�طف عري�شة 

رين�ل عبد املح�شن 

الزعيم اأحمد حممود 

�ش�رة ح�شني حممد 

�ش�رة حمدى حممد

�ش�رة �شفوت اأحمد علي  

�ش�رة ع�دل م�شطفى  

�ش�رة فتحى النخلوى 

�ش�رة م�شطفى عبد التواب 

�ش�رة ممدوح حممد فوزي 

�ش�رة من�شور حممود 

�ش�مية داود عبد اهلل    

�ش�مية عبد املن�شف 

�شلمى اأبوزيد الع�شري

�شلمى �ش�مح اأبو املك�رم



�شلمى ن�شر الدين عمر  

�شم�ح عم�د حمدي

�شمر اأحمد حممد زايد  

�شمر عبد ال�ش�دق هلل

�شمر جمدى الب�ش�ل

�شمر حممد اأحمد

�شمر حممد ح�شني   

ال�شيد عرف�ت ال�شيد 

�ش�هندة حممد ك�مل 

�شروق طه ح�شن

�شروق عيد حليم

�شفيق عي�د �شفيق 

�شريين اإ�شم�عيل اإ�شم�عيل

�شريين عبد اجلواد اأحمد 

�شريين عبد احلكيم  

�شريين لطفى اأحمد 

�شيم�ء �شبحي جمعة 

�شيم�ء �شلح �ش�دق

�شيم�ء حممد ك�مل 

�شلح �شعب�ن ح�ش�نني 

�شي�ء اأحمد حممد

طه عبد الكرمي ال�شوداين

ع�ئ�شة جم�ل عبد الن��شر 

عبد احلميد الته�مى  

عبد احلميد عبد احلى

عبد الرحيم حممد 

عزة عبد العزيز عزت 

عل مو�شي �شلمة

علء اأبو احلمد  

علء الدين اأحمد 

علء عبد احلميد

علء عو�س الب��ش� 

على �شعيد حممد

عم�د عبد الغنى اإبراهيم

عمرو الأ�شرف الداىل 

عمرو �شيد حممد 

عمرو عبد احلميد 

عمرو فتحى حممد 

عمرو حممد  ي�شري 

عمروالك��شف        

غ�دة ع�ش�م حممد

ف�طمة �شربى على 

ف�طمة على �ش�مل

ف�طمة اإبراهيم ال�شحلي 

ك�ملة نبوية كرم  

كرمي حج�ج

كرمي حلمى

كرمي عبد امللك 

كلي حممد ق��شم 

ملي�ء عبد اخل�لق 

ملي�س ع�دل حج�ج 

لينة اأحمد موايف 



م�جد ميخ�ئيل �شعيد

حممد اأحمد طه  

حممد بنوى اإدري�س  

حممد ح�مد البذرة

حممد ح�شن القر�س

حممد حمدي ح�شني

حممد ر�ش� ح�ش�نني 

حممد زيــــ�ده 

حممد �شعد �شوم�ن  

حممد �شليم الق��شي

حممد �شمري اجلندى

حممد �شمري الدلل

حممد �شربي ب�شط�وي

حممد عبد احلميد

حممد عبد الق�در حممد

حممد كرمي احل�شيني

حممد حممد ر�ش�د  

حممد حممود حممد

حممد م�شطفى مفت�ح 

حممد مني�شري 

حممود احل�شيني 

حممود على اأحمد 

حممود مرعي ح�شني 

مروان طه نور الدين  

مروة ع�دل عطية 

مروة عبد الفت�ح ح�شن

مروة عبد املنعم 

مروة ق��شم 

مرمي فريد عديل

مرمي حممد ح�شن 

مرمي مدحت ر�شوان

م�شرية ك�مل عبد الفت�ح

م�شطفى جم�ل ن��شر

م�شطفى �ش�مى حممد

م�شطفى �شعد البن� 

م�شطفى �شليم 

م�شطفي �شمري م�شطفي 

م�شطفي فكري حممدين 

م�شطفى حممد فكرى

م�شطفى حممد م�شطفى

م�شطفى حممد يون�س

م�شطفى حممود اأحمد 

مع�وية �شلح هلل

معتز �شعيد اأبوع�مر 

منة اهلل ع��شم حممد 

من�شور من�شور ال�شريف

منى حمدى ح�شن

مني عطية هيكل 

مهند اأ�شرف ي��شني  

مهني حممد ي�وؤد اأحمد 

مهيت�ب مدحت حممد 

مى ح�شمت الديب 



مى حمدى عبد احلفيظ

مى فوزى ال�ش�مى 

مى حممد على طه   

مين� ن�شر ت�در�س 

ن�در حممد �شعد اهلل

نــــدى بــــــركة 

ندى رزق خمي�س 

نرمني حممود به�ء الدين 

ن�شرين حممد عبد احلليم 

ن�شمة اأحمد ال�شيد 

نهلة ر�ش� عبد احلميد

نهـــــلة �شبــــ�عــــى

نهى فكري اأحمد 

نهى حممد �شيد 

نورا حممد ال�شيد 

نوران �شريف

نورة �شيف اهلل ح�ش�نني 

نيفني حممد فرغلي   

ه�جر رجب حممد

ه�جر عبد العزيز املجيد

ه�دى م�شطفى برعى 

ه�لة خليل عبد اله�دي 

ه�ين غربي�ل مرق�س 

هبة �ش�لح يو�شف 

هبة �شلح حممد 

هدى اإبراهيم على 

هدى اأحمد رج�ء 

هدى جمدى فوؤاد

هند ال�شيد القللي

هند ح�شن الفلفلى 

هند �شمري حلمي

هيثم م�شطفى اأحمد

وئ�م �شعيد اأحمد 

و�ش�م طلعت قري�س 

و�شيم اأحمد رزق 

ولء اأحمد متويل 

ولء اأحمد هلل

ولء ال�شيد عبد الرزاق 

ي�را  ي��شر  حممد 

ي�را ح�مت ح�مد  

ي�را م�شطفى اأبو واىل 

ي��شمني ح�شن اأحمد  

ي��شمني عبد املنعم حممد 

ي��شمني فوزي عبد العظيم 

ي�شـرا اأحمـد عبد العزيـز 
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اجلائزة الكربي

الفنان/اإ�سالم زين العابدين

الفنان/حممد ح�سام الدين حممود

منا�صفة مع:

الفنان/اأحمد بدري جاد

جائزة ال�صالون

الفنان/ حممود حممد حلوي

الفنان/اأحمد حممود ناجي

منا�صفة مع:

الفنان/جمدي ال�سيد م�سطفي

جائزة ال�صالون

الفنانة/�سمر ال�سيد اأحمد الرباوي

منا�صفة مع:

الفنانة/ال�سيماء جمال حممود

جائزة ال�صالون

الفنانة/مروي حممد ال�ساذيل

منا�صفة مع:

الفنان/حممد حلمي العريان

منحة فنان مقيم

الفنانة/ملياء ابراهيم املغازي

جائزة الفنان/ال�صيد عبده �صليم

الفنان/حممد علي زيادة

الفنان/ماجد ميخائيل �سعيد 

جائزة الفنان/حممد منري

الفنانة/�سريين م�سطفي علي اأبو زيد

جائزة ال�صالون:

الفنان/حممد نبيل ح�سن م�سان 

منا�صفة مع:

الفنانة/فاتن الد�سوقي عبد العظيم

جائزة ال�صالون 

الفنان/عمرو ال�سيد الكفراوي

منا�صفة مع:

الفنان/اأ�سامة عبد املنعم اإبراهيم

جائزة ال�صالون

الفنان/اأحمد حممد كمال

منا�صفة مع:

الفنانة/اإينا�س بدر الدين �سقر

جائزة ال�صالون

الفنانة/فاتن الد�سوقي عبد العظيم 

 منحة فنان مقيم

الفنان/اأية اهلل عالء الدين الفالح

جائزة جلنة التحكيم

الفنانة/مي حمدي عبد احليظ

جائزة ال�صالون

الفنان/حممود حمدي

منا�صفة مع:

الفنان/وليد فتحي حمفوظ

 الفائزون يف �صالون ال�صباب الع�صرين ٢٠٠٩



جائزة كربى ٢٠٠٠٠جنيه + اأو�صكار مهرجان الإبداع + �صهادة تقدير

با�سم عبد اجلليل حفر 

جائزة ال�صالون 8٠٠٠جنيه + �صهادة تقدير

حممد �سيد حممد عبا�س  نحت

حممد �سعد �سومان خزف 

هالة اأبو الفتح على اأبو �سادى ت�سوير �سوئى 

حممد حممود غزالة عمل مركب 

حممد عطية عبد اجلميل  حفر 

�سريين البارودى ت�سوير 

منا�صفة بني / اأحمد ب�سيونى ) عمل مركب (

اأمنية �سالح الدين )فيديو اأرت( 

جائزة العمل اجلماعى 15٠٠٠جنيه تق�صم اىل خم�صة جوائز + �صهادة تقدير

نحت  حممد ح�سني اللبان   

ت�سوير  اأحمد �سربى                    

ت�سوير �سوئى  مينا �سامى اأمني   

نحت حممد جنيب   

تق�صم على / اأحمد عبد املجيد - حممد عبد املنعم - اأحمد كمال )عمل مركب( 

جوائز الور�ش 3 جوائز مت�صاوية )8٠٠٠جنيه قيمة كل جائزة مت تق�صيمها اإىل �صتة جوائز قيمة كل منها 

4٠٠٠جنيه(

ت�سنيم عبد اهلل امل�سد                                   ت�سوير �سوئى 

رواء حممد الدجوى                                    ت�سوير 

يا�سمني اأحمد مر�سى                                    ر�سم 

الفائزون يف �صالون ال�صباب التا�صع ع�صر  ٢٠٠8



�سريين عبد اجلواد اأحمد حفر خ�سب 

اأحمد الطحاوى ت�سوير 

نهى حممد الدويك نحت

جوائز جلنة التحكيم قيمتها 5٠٠٠ جنيه

اأداء حركى بريفورمان�س  حممد العيد على 

جوائز جلنة التحكيم 5 جوائز مت�صاوية قيمة كل جائزة 1٠٠٠ جنيه :

خريية ح�سن على ت�سوير

عبد اهلل طلعت اأبو اليزيد نحت

حممد عو�س ال�سيمى ت�سوير �سوئى 

عبد املجيد حمى الدين عمل مركب 

هند يحيى زايد ت�سوير 

الفنانون الفائزون باجلوائز الغري ر�صمية :

جائزة موؤ�ص�صة اليا�ش للطباعة قيمة كل جائزة 5٠٠٠ جنيه 

خالد �سالح الدين نحت

دارين حمى الدين زكريا حفر 

جائزة ال�صركة امل�صرية لتجارة اأدوات املائدة :

جائزتان مت�صاويتان قيمة كل جائزة 5٠٠٠ جنيه 

�سامية عبد املن�سف نحت

عمرو الكفراوى ر�سم 

جائزة قاعة اإبداع للفنون :

جائزتان مت�صاويتان قيمة كل جائزة 5٠٠٠ جنيه 

عالء اأبو احلمد ت�سوير 

حممود الدويحى نحت



جائزة د. حممد ابو الغار

جائزة واحدة قيمتها 5٠٠٠ جنيه 

هند عاطف ت�سوير

جائزة د. �صيد عبده �صليم 

�صب متثال برونز 

اأحمد جمدى نحت

جائزة الفنان حممد منري 

جائزتان مت�صاويتان قيمة كل جائزة ٢5٠٠ جنيه 

حامت حامد عبد احلميد خزف

�سريين م�سطفى ت�سوير 



الفائزون يف �صالون ال�صباب الثامن ع�صر   مار�ش ٢٠٠7

حممد نبيل عبد ال�سالم                                 اجلائزة الكـربى 

اأحمد حممد ب�سيوين غنيم                            اجلائزة الكـربى 

جمدي ال�سيد م�سطفى                                 اجلائزة الكـربى

اأحمد بدري جاد                                            جائزة ال�صـالون 

اأحمد حممد �سربي عبد الرحيم                  جائزة ال�صـالون

اإميان اأ�سامة حممد �سامل �سامل                     جائزة ال�صـالون

حمدي ر�سا زهدي                                        جائزة ال�صـالون

اإميان عزت ال�ساذيل                                     جائزة ال�صـالون

حممود علي اأحمد علي الدوبجي                   جائزة ال�صـالون

عبد املجيد اإ�سماعيل حممد                          جائزة ال�صـالون

حممود حممد يو�سف حلوي                           جائزة ال�صـالون

حممد عبد الكرمي عبد ال�سالم                     جائزة ال�صـالون

ح�سام هدهد                                                 جائزة ال�صـالون

اأ�سامة حممود اإمام علي ال�سافعي                  جائزة ال�صـالون

اأمري عبد املنعم الليثي  عبد الهادي              جائزة ال�صـالون

حممد اإبراهيم امل�سري                                جائزة الفنان �صالح طاهر 

�سالح عبد ال�سبور الهواري                          جائزة �صركة بيب�صي 

اأحمد اأحمد حلمي اأحمد                                جائزة �صركة بيب�صي

�سارة م�سطفى حممد كامل                          جائزة �صركة بيب�صي

حورية ال�سيد م�سطفى                                  جائزة �صركة بيب�صي

�سريين م�سطفى علي اأبو زيد                        جائزة �صركة بيب�صي

اأبوعبيده �سالح عبد احلميد                         جائزة الفنان حممد منري 

ماجد حممد زكي                                          جائزة الفنان حممد منري

مرمي حممد حممد ح�سن                               جائزة الفنان حممد منري



هبه خليفة عبد العال                                        جائزة الفنان حممد منري

لينا اأ�سامة عبد احلي قا�سم                              جائزة الفنان حممد منري

مروة عزت عبد احلميد                                    جائزة مكتبة الإ�صكندرية 

اأ�سماء اأبو بكر �سالح النواوي                            جائزة مكتبة الإ�صكندرية

جائزة فنان مقيم ) مكتبة الإ�سكندرية ( 

كرمي عبد املطلب القريطي       

جائزة فنان مقيم ) مكتبة الإ�سكندرية ( 

طارق اأحمد حممد حوا�س



الفائزون يف �صالون ال�صباب ال�صابع ع�صر  �صبتمرب ٢٠٠5

اجلائزة الكربى                            حجبت 

جائزة الر�صم :  

فاطمة عبد الرحمن                      اجلائزة الأوىل 

فدوي حممد رم�سان                     اجلائزة الثانية

هيثم نوار                                      اجلائزة الثالثة 

جائزة الت�صوير: 

اأحمد حممد ب�سيوين                     اجلائزة الأوىل 

مروة حممد ال�ساذيل                    اجلائزة الثانية 

حممد عبد الفتاح                         اجلائزة الثالثة 

عادل حممد م�سطفى                  جائزة جلنة التحكيم 

جائزة النحت :

حممد الدويحي                             اجلائزة الأوىل 

هالة عبد املنعم                             اجلائزة الثانية 

اأحمد عبد الفتاح                           اجلائزة الثالثة 

حممد عبده عابدين                      جائزة جلنة التحكيم

جائزة اجلرافيك :

اأحمد حممد بدير                          جرافيك )جائزة اأوىل (

اإميان عزت ال�ساذيل                      جرافيك ) اجلائزة الثانية ( 

جهاد حممد                                   جائزة اجلرافيك ) اجلائزة الثالثة (

حممد نبيل عبد ال�سالم                جائزة جلنة التحكيم

اأمين قدري                                    جائزة �سرفية 



جائزة امليديا : 

اإبراهيم حممد عبلة                      اجلائزة الأوىل

حممد غزالة                                 اجلائزة الثانية 

حممد نبيل عبد العزيز                 اجلائزة الثالثة 

جائزة التجهيز يف الفراغ :

هيثم عبد احلفيظ                        اجلائزة الأوىل 

حممد حممود �سكري                    اجلائزة الثانية 

حممد ال�سياد                               اجلائزة الثالثة 

جائزة البريفورمان�ش : 

حممد ح�سن عالء                         البريفورمان�س ) اجلائزة الأوىل (

حممد اإبراهيم عبد العزيز           البريفورمان�س  ) اجلائزة الثانية ( 

�سريف املر�سي                               البريفورمان�س  ) اجلائزة الثالثة(

رانيا عزت                                     جائزة �سرفية 

جائزة اخلزف :

ال�سرنوبي حممد                           اجلائزة الأوىل 

حممد عبد الغني                           خزف ) اجلائزة الثالثة (

اأ�سامة حممود اإمام                       خزف ) اجلائزة الثانية ( 

جائزة الت�صوير ال�صوئي : 

�سادي عديل                                  ت�سوير �سوئي ) اجلائزة الأوىل ( 

حمدي ر�سا                                   ت�سوير �سوئي ) اجلائزة الثانية ( 

عبري ال�سيد                                    ت�سوير �سوئي )  اجلائزة الثالثة (

حم�سن عبد الفتاح ح�سنني            جائزة �سرفية 

بدور بنت عبد اهلل                         جتهيز يف الفراغ 

الآء يون�س                                      ت�سوير 



يو�سف املليفي                                جتهيز يف الفراغ 

هاين را�سد                                    ت�سوير )جائزة �سرفية ( 

حممد طمان                                  ت�سوير )جائزة �سرفية ( 

حممد القا�سي                              ت�سوير )جائزة �سرفية ( 

حممد عبد احلميد                 نحت )جائزة �سرفية (

اأمري الليثي                              نحت )جائزة �سرفية (

ح�سام خميمر                         التجهيز يف الفراغ )جائزة �سرفية (

حممد عمر طو�سون                التجهيز يف الفراغ )جائزة التحكيم (     

جوائز نقابة الفنانني الت�صكيليني : 

فريوز عبد الباقي                   ت�سوير 

جوائز جمعية نقاد الفن الت�صكيلي:

هيثم عبد احلفيظ                  جتهيز يف الفراغ 

هالة عبد املنعم                       نحت 

عمر الكفراوي                         ت�سوير 

جوائز من الفنان حممد منري 

حممد عبد احلفيظ هارون     نحت 

حم�سن عبد الفتاح                  ت�سوير �سوئي  

با�سم عبد اجلليل                    جرافيك 

مهاب م�سطفى                       فيديو اأرت 

رانيا رفعت                              بريفورمان�س 

جوائز جمعية اأ�صالة لرعاية الفنون الرتاثية واملعا�صرة :

فريوز عبد الباقي                    ت�سوير 

اأحمد اإمام ح�سن                    جرافيك 



جوائز جمعية حمبي الفنون اجلميلة : 

معتز حممد عبد اهلل               جتهيز يف الفراغ 

عال حمدي                                       خزف 

جوائز املركز الثقايف  ) �صاقية عبد املنعم ال�صاوي ( : 

اأ�سماء اأبو بكر النواوي            ت�سوير 

كرمي حممد حلمي                   ت�سوير 

حممد اللبان                  نحت 

جوائز جمعية فناين الغوري 

عمار �سيد �سيحة                          نحت 

جوائز اأتيليه القاهرة :

اإبراهيم حممد �سعد                     ت�سوير 

جوائز مكتبة الإ�صكندرية :

حممد اأبو املجد                            نحت 

حممد القا�سي                             ت�سوير 

وئام امل�سري                                ر�سم 

جوائز اجلمعية الأهلية للفنون اجلميلة : 

اأمري عبد اهلل عبد احلميد           جرافيك 

  

جوائز الق�صم امل�صري لالحتاد العاملي لنقاد الفن ) اليكا ( :

ر�سا رجب                                     ت�سوير

اأمري عبد املنعم الليثي                 نحت 



 الفائزون يف �صالون ال�صباب ال�صاد�ش ع�صر �صبتمرب  ٢٠٠4   

جائزة اأخناتون الذهبية : 

وائل عبد ال�سبور عبد القادر               اجلائزة الكربى 

الت�صوير :

عماد عبد الوهاب                جائزة ال�سالون 

حنفي حممود حممد                             جائزة ال�سالون منا�سفة 

هيام عبد الباقي فرج                           جائزة ال�سالون منا�سفة 

اأ�سماء اأبو بكر النواوي                          جائزة �سرفية 

الر�صم :

هيثم عادل نوار                                    جائزة ال�سالون 

هاين حممد اأحمد                                جائزة ال�سالون منا�سفة 

طارق م�سطفى ال�سيخ                         جائزة ال�سالون منا�سفة 

معتز �سديق عبد ال�سالم                     جائزة �سرفية 

اجلرافيك :

حممد نبيل عبد ال�سالم                       جائزة ال�سالون 

اأ�سرف حممد رجب                              جائزة �سرفية 

النحت :

اأ�سامة مغاوري عو�س                           جائزة ال�سالون منا�سفة 

اأحمد عبد الفتاح                                 جائزة ال�سالون منا�سفة

هالة عبد املنعم عبد املق�سود              جائزة �سرفية 

حممد عبد احلفيظ هارون                  جائزة �سرفية 

اخلزف :

ال�سرنوبي حممد حممد                       جائزة �سرفية 

الت�صوير ال�صوئي :

اأحمد خالد                             جائزة �سرفية 

التجهيز يف الفراغ :



ن�ساأت ح�سني                               جائزة ال�سالون منا�سفة 

عبد املجيد اإ�سماعيل                           جائزة ال�سالون منا�سفة 

البريفورمان�ش  :

حممد ح�سن عالم                               جائزة �سرفية

جوائز الغري م�صريني :

بدور بنت عبد اهلل                               جتهيز يف الفراغ 

فريا كيكيت�سي                                      حفر 

اأحمد اإ�سماعيل عي�سى                         الت�سوير



الفائزون يف �صالون ال�صباب اخلام�ش ع�صر �صبتمرب  ٢٠٠3

جائزة اأخناتون الذهبية )وقيمتها �صبعة اآلف جنيه + الأو�صكار الذهبي + �صهادة تقدير( 

جتهيز يف الفراغ 

عمل م�سرتك  اأحمد عبد الكرمي  -اإ�سالم حممد

جائزة ال�صالون وقيمتها خم�صة الآف جنيه + اأو�صكار ال�صالون + �صهادة تقدير لكل جمال يف املجالت 

الت�صعة وفاز بها كل من : 

الت�سوير : وليد حممد 

الر�سم : �سها ح�سن يو�سف 

اجلرافيك  : اأحمد حمي حمزة 

النحت : منا�سفة بني اإيهاب اللبان + �سعبان حممد عبا�س 

اخلزف : ح�سن حممد ر�ساد 

التجهيز يف الفراغ : مروة طلعت على 

الت�سوير ال�سوئي : وئام اأحمد امل�سري 

امليديا :منا�سفة بني معتز حممد عبد اهلل -اأحمد حممد حممود م�سطفى 

بريفورمان�س : حممد اإبراهيم عبد العزيز 

ثالث جوائز لغري امل�صريني قيمة كل منها األفي جنيه + اأو�صكار ال�صالون + �صهادة تقدير

فاز بها كل من :

حفر :جعفر العيبي – البحرين 

جتهيز يف الفراغ  :   حممد فاروق حممد - الأردن 

جتهيز يف الفراغ  :  لطيفة جودت    - لبنان 

�صهادات �صرفية لأفرع ال�صالون الت�صعة فاز بها كل من :

الت�سوير : علي �سعيد حجازي 

الر�سم : فاطمة عبد الرحمن اإبراهيم 



اجلرافيك : حممد نبيل عبد ال�سالم 

النحت :حممد عبد احلميد اأبو املجد 

اخلزف : ال�سرنوبي حممد حممد 

التجهيز يف الفراغ : حورية ال�سيد م�سطفى 

الت�سوير ال�سوئي :عمر املعتز باهلل 

امليديا :حممود خالد حممود

بريفورمان�س : �سماء اإبراهيم  



الفائزون يف �صالون ال�صباب الرابع  ع�صر �صبتمرب  ٢٠٠٢

اجلائزة الكربى 

اإيهاب اللبان       

الت�صوير :

كمال منري �سليمان                        جائزة الت�سوير 

هاين را�سد                                    �سهادة ال�سالون

وليد ح�سن �ساهني                         �سهادة جلنة التحكيم 

الر�صم :

�سيماء حممد خ�سري            جائزة الر�سم 

�سها ح�سن يو�سف                          �سهادة ال�سالون

اأحمد حممد خالد                         �سهادة جلنة التحكيم 

احلفر :

الزعيم اأحمد حممد                      جائزة احلفر 

اأحمد حمي حمزة                          �سهادة ال�سالون

النحت :

حجبت  جائزة النحت

ناثان دو�س اأمني                       �سهادة ال�سالون 

اخلزف :

اأ�سامة حممود اإمام                       جائزة اخلزف 

مروة زكريا حممد                       �سهادة ال�سالون   

الت�صوير ال�صوئي :

�سامي ندمي اإليا�س                         جائزة الت�سوير ال�سوئي 



وئام اأحمد امل�سري        �سهادة ال�سالون

التجهيز يف الفراغ :

اأحمد عبد الكرمي + اإ�سالم حممد عبد اهلل 

خالد اأحمد على                             جائزة التجهيز يف الفراغ 

هيثم حممد عبد احلفيظ              جائزة التجهيز يف الفراغ 

حممود املني�سي                              �سهادة ال�سالون

البريوفورمان�ش :

حجبت جائزة البريوفورمان�س 

�سماء اإبراهيم حممد                     �سهادة ال�سالون

جوائز الفنانني العرب :

حنان عبد العزيز حلواين 

حممد فاروق 

ابت�سام اأحمد �سليمان 

جوائز اأح�سن جناح :

�سلطنة عمان

امليديا :

جائزة امليديا : مها اأمني

�سهادة ال�سالون : اأحمد حممد حممود

جائزة الأيكا  امل�صرية :

ن�ساأت اأحمد حممد ح�سني 

جائزة اجلمعية امل�سرية لنقاد الفن الت�سكيلي :

حممد اإبراهيم ال�سيد 



 الفائزون يف �صالون ال�صباب الثالث ع�صر �صبتمرب  ٢٠٠1

اجلائزة الكربى ) العمل املركب (   

وائل كمال دروي�س 

جائزة الت�صوير الزيتي :

اجلائزة الأوىل                            وئام امل�سري - حممد طلعت

اجلائزة الثانية                            �سحر الأمري - اأمرية قناوي 

اجلائزة الثالثة                            �سامي اأحمد اأبو العز 

جائزة �سرفية                              اأحمد ب�سيوين 

جائزة ال�سالون                          عماد عبد الوهاب 

جائزة �سهادة ال�سالون               مي رفقي 

جائزة الر�صم : 

اجلائزة الأوىل                            جنالء فتحي عفيفي 

اجلائزة الثانية                           عمرو �سعيد الكفراوي 

اجلائزة الثالثة                            يا�سر منجي 

جائزة �سرفية                             اأ�سماء اأبو بكر النواوي

جائزة ال�سالون                          طارق ال�سيخ

جائزة �سهادة ال�سالون               اإميان  ال�ساذيل 

جائزة ال�سالون منا�سفة             فدوى رم�سان 

جائزة اجلرافيك :

اجلائزة الأوىل                            حم�سن عبد الفتاح عالم  

اجلائزة الثانية                           اأحمد حمي حمزة 

اجلائزة الثالثة                            اأمرية عفيفي درغام 

جائزة �سرفية                              حممد ي�سري �سليمان 

جائزة ال�سالون                           حممود زكي املغربي 

جائزة �سهادة ال�سالون               هالة مغربي م�سطفى 



جائزة النحت :

اجلائزة الأوىل                            اأحمد حامد 

اجلائزة الثانية                            �سعبان حممد عبا�س  

اجلائزة الثالثة                            حممد ال�سوربجي  

جائزة �سرفية                              اإيهاب زكريا اللبان  

جائزة ال�سالون                           حممد اأبو املجد  

جائزة ال�سالون                           رم�سان خمي�س   

جائزة �سهادة ال�سالون               عبد املجيد اإ�سماعيل 

جائزة اخلزف :

اجلائزة الأوىل                            ح�سن حممد ر�ساد  

اجلائزة الثانية                            ال�سرنوبي حممد حممد  

اجلائزة الثالثة                            خالد �سراج الدين   

جائزة �سرفية                              فتحي عبد الوهاب عثمان   

جائزة ال�سالون                          اأ�سامة اإمام   

جائزة �سهادة ال�سالون               اأ�سواق اإبراهيم رجب 

جائزة �سهادة ال�سالون               �سمري حممد لبيب 

جائزة الت�صوير الفوتوغرايف :

اجلائزة الأوىل                            �سماح �سالح الليثي    

اجلائزة الثانية                            هاين كمال اجلويلي   

اجلائزة الثالثة                            وئام امل�سري    

جائزة �سرفية                              اأحمد حممد ح�سني  

جائزة ال�سالون                          اأحمد حممد  حمفوظ    

جائزة �سهادة ال�سالون              رباب حممد حممد 

جائزة العمل املركب :

اجلائزة الأوىل                            حممد اأحمد عبد الوهاب   

اجلائزة الثانية                            حممد ح�سن �سلبي  

اجلائزة الثالثة                            عاطف اإبراهيم   



جائزة �سرفية                                اإ�سالم حممد عبداهلل + اأحمد عبد الكرمي    

جائزة ال�سالون                            اأ�سامة ال�سماين 

جائزة �سهادة ال�سالون                 ولء رم�سان حممد 

جائزة كمبيوتر جرافيك  :

اجلائزة الأوىل                              ع�سام املالح  

اجلائزة الثانية منا�سفة                ن�سرين عبد اهلل احللو

اجلائزة الثانية منا�سفة                جنالء عبد الف�سيل

اجلائزة الثالثة                              اإميان منري

جائزة �سرفية                                ريهام عمر   

جائزة ال�سالون                            اأ�سامة اإمام   

جائزة �سهادة ال�سالون                اإ�سالم حممود



الفائزون يف �صالون ال�صباب الثاين ع�صر  �صبتمرب  ٢٠٠٠

اجلائزة الكربى                     حجبت

جائزة الت�صوير :

اجلائزة الأوىل                       اإبراهيم الد�سوقي فهمي  

اجلائزة الثانية                       �سحر حممود الأمري 

اجلائزة الثالثة                       اأحمد عالم

جائزة ال�سالون                      ريهام ال�سيد عمر 

اجلائزة الت�سجيعية                مي م�سطفى رفعت 

جائزة الر�صم :

اجلائزة الأوىل                        هاين �سالح را�سد 

اجلائزة الثانية                       فاطمة عبد الرحمن اإبراهيم  

اجلائزة الثالثة                        طارق م�سطفى ال�سيخ 

جائزة ال�سالون                      م�سطفى بركات حم�سن  

اجلائزة الت�سجيعية                 فدوى حممد رم�سان 

جائزة احلفر :

اجلائزة الأوىل                        �سناء حممود مو�سى  

اجلائزة الثانية                       اأحمد ح�سن حممود 

اجلائزة الثالثة                       عبد العزيز اجلندي 

جائزة ال�سالون                      مرفت عطا اهلل  

اجلائزة الت�سجيعية                 وليد دياب

جائزة النحت :

اجلائزة الأوىل                        حجبت   

اجلائزة الثانية                       ع�سام دروي�س      

اجلائزة الثالثة                       ح�سن كامل ح�سن 

جائزة ال�سالون                      اأحمد ع�سقالين 

اجلائزة الت�سجيعية                 مروة زكريا 



جائزة اخلزف:

اجلائزة الأوىل                               ح�سن حممد ر�ساد

اجلائزة الثانية                              من�سور فراج توفيق  

اجلائزة الثالثة                               اأمين جودة 

جائزة ال�سالون                             اأ�سامة حممود اإمام  

اجلائزة الت�سجيعية                        خالد �سراج الدين 

جائزة الت�صوير ال�صوئي : 

اجلائزة الأوىل                               هاين كمال اجلويلي   

اجلائزة الثانية                              هاين ن�سحي ا�سكندر 

اجلائزة الثالثة                              حممود حمدي حممد 

جائزة ال�سالون                             يو�سف ن�سحي اإ�سكندر  

اجلائزة الت�سجيعية                       اأ�سامة �سمري نوفل 

جائزة العمل املركب  :

اجلائزة الأوىل                               حممد �سامح طمان   

اجلائزة الثانية                               �سيدة حممود خليل  

اجلائزة الثالثة                               ح�سني �سبحي علي + اأحمد اإبراهيم العطار 

جائزة ال�سالون                             جورج اإبراهيم + اأحمد ب�سيوين  

اجلائزة الت�سجيعية                        حممد ح�سن �سلبي

جوائز الفنون التلقائية :

اجلائزة الأوىل                               حممد مر�سي ح�سن - نحت   

اجلائزة الثانية                              زكريا �سليمان - ت�سوير 

اجلائزة الثالثة                               عالء فوزي- نحت 

جائزة جمعية اأ�سالة                      اأ�سرف جمجوم

جوائز جلنة التحكيم  :

ال�سرنوبي حممد حممد )خزف ( 

اأمين ال�سيد اجلازوي  ) عمل مركب(



ب�سام حممد الباروين       ) ت�سوير ( 

 تامر عا�سم                    ) ت�سوير ( 

 دعاء ماهر ثابت             ) عمل مركب (

جون اأميل                        ) عمل مركب ( 

ح�سام �سبحي علي ح�سان ) عمل مركب ( 

حنفي حممود حممد        ) عمل مركب (

�سباح م�سطفى نعيم      ) عمل مركب ( 

ح�سام خميمر                  ) ت�سوير ( 

حم�سن �سعد                    ) عمل مركب (

منى مدحت عبده �سليمان ) حفر ( 

ماهر ح�سني حممد عراقيب ) خزف (



جائزة اأوىل اأخناتون الذهبية   حممد على حممود ن�سره 

جائزة الت�صوير:

اجلائزة الأوىل                               هويدا عبد الفتاح    

اجلائزة الثانية                              عبد العزيز اجلندي  

اجلائزة الثالثة                               حممد طمان

جائزة الر�صم :

اجلائزة الأوىل                               فاطمة عبد الرحمن     

اجلائزة الثانية                               �سعيد حممود حمدي   

اجلائزة الثالثة                               �سحر حممد الأمري

جائزة احلفر:

اجلائزة الأوىل                              طارق عبد املجيد    

اجلائزة الثانية                              حم�سن عالم    

اجلائزة الثالثة                              اإميان ال�ساذيل

جائزة النحت :

اجلائزة الأوىل                               هاين ال�سيد اأحمد  

اجلائزة الثانية                              �سيدة حممود خليل   

اجلائزة الثالثة                              حممد  حممود �سكري

جائزة اخلزف :

اجلائزة الأوىل                              ال�سرنوبي حممد      

اجلائزة الثانية                              رباب نبيل وهبه   

اجلائزة الثالثة                              ح�سان عبد العزيز 

جائزة الكمبيوتر ) جرافيك ( :

اجلائزة الأوىل                              عمر عبد الكرمي      

اجلائزة الثانية                              �سريف جمال �سربي  

اجلائزة الثالثة                              ه�سام طه اأحمد 

جائزة الت�صوير ال�صوئي :

اجلائزة الأوىل                               �سماح الليثي 

اجلائزة الثانية                              حممد عبد الغني    

اجلائزة الثالثة                              �سامي عبد املجيد 

جائزة العمل املركب  :

اجلائزة الأوىل                               حازم خليل      

اجلائزة الثانية                              �سياء الدين داود

الفائزون يف �صالون ال�صباب احلادي ع�صر  �صبتمرب   1٩٩٩



اجلائزة الثالثة                هبه العزيز اأ�سعد + مروة خمتار اأحمد 

جوائز املحكمني :

اأمرية �سليم 

اإيهاب حممود

 اإميان عبد الغني 

دارين على نبيل

حامت �سافعي

زكريا �سليمان

�سامح احللواين

علياء اجلريدي

حممود ب�سندي 

حممود مني�سي

حممد عبد املنعم

هبه عبد الرحمن

 وائل دروي�س 

جوائز ال�صالون : 

اأ�سرف جمجوم                ) الر�سم (

�سامح عبد الفتاح            ) النحت (

�سامح �سامي جرب            ) ت�سوير �سوئي(

�سريف �سامي لطفي        ) كمبيوتر جرافيك (

حممد خمتار اجلنوبي    ) عمل مركب (

منى مدحت طلعت           ) اجلرافيك (

نا�سر على م�سلحي         ) اخلزف (

يا�سر منجي                     ) الت�سوير (

جوائز �صهادة ال�صالون :

اأ�سرف حممد مهدي        ) اجلرافيك(

اأكمل حمدي عبد اهلل       ) ت�سوير �سوئي (

رحاب حممد �سالم          ) كمبيوتر جرافيك (

�سمري حممد لبيب            ) خزف (

عبد املوؤمن �سم�س الدين  ) نحت (

مروة عزت                       ) جائزة الت�سوير (

هبة زكي                          ) الر�سم (

على ال�سيد على               ) عمل مركب ( 



الفائزون يف �صالون ال�صباب العا�صر �صبتمرب  1٩٩8

اجلائزة الكربى

يا�سر اإبراهيم منجي 

جائزة الت�صوير :

اجلائزة الأوىل                                 وائل كمال دروي�س   

اجلائزة الثانية                                 هيام عبد الباقي 

اجلائزة الثالثة                                 اإبراهيم الد�سوقي

جائزة ال�سالون                               اأحمد كمال اإمام   

�سهادة ال�سالون ) اأدبية (               حجبت  

جائزة الر�صم :

اجلائزة الأوىل                                 حجبت   

اجلائزة الثانية                                حجبت   

اجلائزة الثالثة                                 �سناء مو�سى    

جائزة ال�سالون                                �سعيد القطان   

جائزة �سهادة ال�سالون )اأدبية (     حجبت  

جائزة احلفر  :

اجلائزة الأوىل                                 اأحمد حمي حمزة   

اجلائزة الثانية                                 هدير مزمل   

اجلائزة الثالثة                                عبد العزيز اجلندي    

جائزة ال�سالون                               مها دروي�س    

جائزة �سهادة ال�سالون )اأدبية (    اأحمد حامت

جائزة النحت :

اجلائزة الأوىل                                 اأحمد اإبراهيم    

اجلائزة الثانية                                 حممود ب�سندي    

اجلائزة الثالثة                                 نادية مرزوق     



جائزة ال�سالون                               حممد �سكري     

جائزة �سهادة ال�سالون  اأدبية (      يا�سر النجار

جائزة اخلزف  :

اجلائزة الأوىل                                 �سياء الدين داوود    

اجلائزة الثانية                                ال�سرنوبي املر�سي   

اجلائزة الثالثة                                اأمين على جودة 

جائزة ال�سالون                               رمي فوؤاد ال�سويفي     

جائزة �سهادة ال�سالون  )اأدبية (   عادل هارون 

جائزة الت�صوير ال�صوئي   : 

اجلائزة الأوىل                                 حجبت   

اجلائزة الثانية                                وائل م�سطفى كمال   

اجلائزة الثالثة                                اإميان مهران     

جائزة ال�سالون                               دعاء اأبو املعاطي    

جائزة �سهادة ال�سالون  )اأدبية (   ع�سام حمفوظ

جائزة العمل املركب :

اجلائزة الأوىل                                عماد اأبو زيد    

اجلائزة الثانية                                عادل ثروت    

اجلائزة الثالثة                                 حممد عمر طو�سون     

جائزة ال�سالون                               م�سطفى فودة     

جائزة �سهادة ال�سالون  )اأدبية (   هيثم عبد احلفيظ 

جائزة املحكمني  :

اإ�سالم عبد العظيم                         ) ت�سوير (

 اأمين ال�سمري                                 ) عمل مركب (

خالد �سرور                                      ) ر�سم ( 

خالد مكاوي                                    ) ت�سوير (

 داليا عبد املنعم                              )خزف (



 رحاب ملوخية                              ) حفر (

فتحي عبد الوهاب                        ) خزف (

 حممد حممود فليه                       ) عمل مركب (

 حممود اأحمد ح�سن                      ) عمل مركب (

مروة عزت                                    ) ت�سوير (

 نهاد نبيل عبد املنعم                     ) حفر (

 هند اأحمد مو�سى                          ) حفر ( 

اعتذر الفنان / حلمي التوين ملر�سه وبالتايل حجبت جائزة التحكيم اخلا�سة به .

املكرمون من الفنانني الذين جتاوزوا �صن 35 عام 

الفنانة / �سو�سن اأبو النجا            ) 43 �سنة (

الفنان / اأحمد عبد الكرمي           )44 �سنة (

الفنان / جمال عبد النا�سر         )40 �سنة (

الفنان / حممد النا�سر                )41 �سنة ( 

الفنان / �سالح املليجي                )41 �سنة (



اجلائزة الكربى :

حممود كامل بركات

جائزة الت�صوير :

اجلائزة الأوىل                               خالد اأحمد مكاوي    

اجلائزة الثانية                              اأمين ال�سديق ال�سمري    

اجلائزة الثالثة                              اإبراهيم الد�سوقي فهمي     

جائزة ال�سالون                            حنفي حممود حممد     

�سهادة اأدبية                                  حممد عبد املنعم 

جائزة الر�صم   :

اجلائزة الأوىل                              ح�سام بدر الدين    

اجلائزة الثانية                              تامر عا�سم ال�سيد    

اجلائزة الثالثة                              خالد اأحمد الدرديري    

جائزة ال�سالون                            ابتهال عرابي �سليمان     

�سهادة اأدبية                                  فاطمة عبد الرحمن 

جائزة احلفر  :

اجلائزة الأوىل                              �سناء حممود مر�سي   

اجلائزة الثانية                             رحاب �سبحي ملوخية    

اجلائزة الثالثة                              يا�سر حممد الوي�سي     

جائزة ال�سالون                            مها دروي�س  حممد   

 �سهادة اأدبية                                 عبد العزيز اجلندي 

جائزة النحت :

اجلائزة الأوىل                              عبد الغني حممد - اأمال عبد الغني    

اجلائزة الثانية                              فاهان تلبيان    

اجلائزة الثالثة                              �سيدة خليل     

الفائزون يف �صالون ال�صباب التا�صع �صبتمرب  1٩٩7



جائزة ال�صالون               حممد �سكري     

�صهادة اأدبية                     عرفة ح�سن 

جائزة اخلزف :

اجلائزة الأوىل                 �سياء الدين داوود     

اجلائزة الثانية                من�سور فراج توفيق     

اجلائزة الثالثة                مروة زكريا علي      

جائزة ال�سالون               عادل هارون      

�سهادة اأدبية                     رباب على وهبه 

جائزة الت�صوير ال�صوئي :

اجلائزة الأوىل                 �سامي �سالح عبد املجيد     

اجلائزة الثانية                 �سادي ال�سويفي     

اجلائزة الثالثة                 هاين اجلويلي     

جائزة ال�سالون               حممد اإ�سماعيل     

�سهادة اأدبية                     عاطف اإبراهيم 

جائزة العمل املركب :

اجلائزة الأوىل                 حممود مني�سي     

اجلائزة الثانية                رحاب ال�سادق     

اجلائزة الثالثة                اأحمد عبد الفتاح      

جائزة ال�سالون               حممد فليه     

�سهادة اأدبية                     حممد علي حممود

جوائز جلنة التحكيم :

اأمين جودة                      ) ت�سوير (

 اإ�سالم زاهر                   ) عمل مركب (

حنان حممود ال�سيخ        ) ت�سوير (

حمادة الد�سوقي              ) نحت (

 دينا الرزاز                     ) جرافيك (



�سمر الدين م�سطفى                    ) ت�سوير (

على ال�سيد علي                             ) عمل مركب (

 عادل ثروت                                   ) عمل مركب (

كارم حمرو�س حممود                   ) ت�سوير (

حممد مر�سي                                 ) ت�سوير (

حممود حامد حممد                      ) عمل مركب (

هالة الرزاز                                    ) خزف (

هيام عبد الباقي فرج                    ) ت�سوير (

امليديا :

جائزة امليديا            

مها اأمني   
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اجلائزة الكربى

�سادي  الن�سوقاتي 

جائزة الت�صوير  :

اجلائزة الأوىل                        علي اأحمد زين الدين    

اجلائزة الثانية                        هويدا ال�سباعي  

اجلائزة الثالثة                        رمي اأحمد ح�سن     

جائزة ال�سالون                      هاين اإبراهيم 

جائزة الر�صم    :

اجلائزة الأوىل                        فاطمة عبد الرحمن 

اجلائزة الثانية                        حممود مني�سي    

اجلائزة الثالثة                        ح�سام �سقر      

جائزة ال�سالون                      جورج فكري      

 

جائزة احلفر   :

اجلائزة الأوىل                        حم�سن عالم   

اجلائزة الثانية                        دينا الرزاز    

اجلائزة الثالثة                        غادة بركات 

جائزة ال�سالون                      وفاء من�ساوي    

  

جائزة النحت    :

اجلائزة الأوىل                        عالء جناتي    

اجلائزة الثانية                       اأحمد قرعلي    

اجلائزة الثالثة                       عبد املنعم عبد ال�سميع      

جائزة ال�سالون                      حممد اأحمد اجلندي     



جائزة اخلزف   :

اجلائزة الأوىل                        عادل هارون    

اجلائزة الثانية                        �سياء داوود    

اجلائزة الثالثة                        خالد �سراج      

جائزة ال�سالون                      اأ�سامة حمزة زغلول   

جائزة الت�صوير ال�صوئي    :

اجلائزة الأوىل                        حجبت    

اجلائزة الثانية                       هاين اجلويلي     

اجلائزة الثالثة                       �سامي �سالح     

جائزة ال�سالون                      حممد اإ�سماعيل 

جائزة العمل املركب     :

اجلائزة الأوىل                        عماد اأبو زيد    

اجلائزة الثانية                       منى مرزوق    

اجلائزة الثالثة                       ح�سام اإبراهيم       

جائزة ال�سالون                      ناجي فريد 

جوائز املحكمني :

اأحمد عبد الكرمي                   )عمل مركب (

اأماين على اأحمد                    ) ت�سوير (

اأمنية يو�سف من�سور              ) ت�سوير (

ال�سيماء زين العابدين            ) ت�سوير (

اإيهاب حممود حنفي               ) ت�سوير (

حنان حممود اإ�سماعيل          )ت�سوير (

رحاب ال�سادق                       ) ت�سوير (

عادل ثروت                             ) عمل مركب (

حممد فليه 

حممد عبد الاله اإ�سماعيل      ) ت�سوير (

حممود حامد حممد               ) ت�سوير (

هاين �سالح                            ) ت�سوير ( 
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اجلائزة الكربى                     اأمين ال�سديق ال�سمري

جائزة الت�صوير :

اجلائزة الأوىل                        �سادي الن�سوقاتي    

اجلائزة الثانية                        �سناء حممود مر�سي 

اجلائزة الثالثة                        معتز ن�سر الدين      

جائزة ال�سالون                      اأحمد كمال 

جائزة الر�صم :

اجلائزة الأوىل                        خالد طه م�سرور   

اجلائزة الثانية                       اإ�سالم عبد العظيم      

اجلائزة الثالثة                       مها جورج ميخائيل      

جائزة ال�سالون                      حممد اأحمد اإبراهيم 

جائزة احلفر :

اجلائزة الأوىل                        دينا م�سطفى الرزاز    

اجلائزة الثانية                        �سعاد فرحات عالم      

اجلائزة الثالثة                        �سناء حممود مر�سي      

جائزة ال�سالون                       ال�سيد فوزي حممد 

جائزة النحت  :

اجلائزة الأوىل                        حجبت     

اجلائزة الثانية                       حازم عبد اخلالق       

اجلائزة الثالثة                        حممد بكر الفيومي       

جائزة ال�سالون                      عامر عبد احلكيم 

جائزة اخلزف :

اجلائزة الأوىل                         هالة م�سطفى الرزاز    



اجلائزة الثانية                       ح�سان ر�سيد      

اجلائزة الثالثة                        فاتن متويل       

جائزة ال�سالون                      اأمين جودة

جائزة الت�صوير ال�صوئي  :

اجلائزة الأوىل                        حجبت     

اجلائزة الثانية                       حجبت       

اجلائزة الثالثة                       اإميان عو�س �سليمان       

جائزة ال�سالون                      هاين كمال اجلويلي 

جائزة العمل املركب   :

اجلائزة الأوىل                        عادل حممد ثروت 

اجلائزة الثانية                        بالل فاروق حافظ       

اجلائزة الثالثة                        خالد فاروق حافظ       

جائزة ال�سالون                       عادل ح�سن - طارق ماأمون 

جوائز ت�صجيعية   :

اإميان اأحمد حمدي                 عمل مركب 

اأحمد املناوي�سي                       ت�سوير 

جيهان حممود حممد              ت�سوير 

ح�سني عكا�سة                          ت�سوير 

حممد فاروق                            عمل مركب

مرفت �سعد عبد احلميد         ت�سوير 

ناجي فريد تادر�س                   نحت 

نهى اأحمد ناجي                       ت�سوير 

يو�سف نبيل راغب                     ت�سوير 

جوائز املحكمني :

اأحمد رفعت 

اأحمد عبد العزيز



اإيهاب فوؤاد

ح�سن كامل 

خالد حافظ

رحاب ال�سادق 

عمرو حداية

حممد هارون 

حممود مني�سي

حممود بركات

وليد عادل
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جائزة اأخناتون الذهبية         وائل اأحمد �سوقي عبد املجيد 

جوائز الت�صوير :

اجلائزة الأوىل                        حمدي عطية اأحمد  

اجلائزة الثانية                        وليد عادل حممود       

اجلائزة الثالثة                       اأحمد رفعت �سليمان        

جائزة ال�سالون                      حممد عبد املنعم 

جائزة الر�صم  :

اجلائزة الأوىل                        م�سطفى الطنبويل  

اجلائزة الثانية                        حجبت 

اجلائزة الثالثة                        حجبت        

جائزة ال�سالون                      جورج فكري 

جائزة احلفر  :

اجلائزة الأوىل                        حجبت 

اجلائزة الثانية                        دينا الرزاز  - ح�سني ال�سحات        

اجلائزة الثالثة                       حممد عبد الاله        

جائزة ال�سالون                      ب�سمة �سليم 

جائزة النحت:

اجلائزة الأوىل                        حجبت  

اجلائزة الثانية                       هاين حممود في�سل        

اجلائزة الثالثة                        ه�سام نوار  

جائزة ال�سالون                      طارق الكومي 



جائزة اخلزف  :

اجلائزة الأوىل                        حجبت  

اجلائزة الثانية                        عادل عبد احلفيظ - اأ�سامة زغلول        

اجلائزة الثالثة                       اأمين جودة       

جائزة ال�سالون                      وحيد خمتار ال�سحات

 

جائزة العمل املركب  :

اجلائزة الأوىل                        اأحمد  رجب �سقر  

اجلائزة الثانية                       رمي اأحمد ح�سن        

اجلائزة الثالثة                       اأحمد قدري        

جائزة ال�سالون                       فاهان تلبيان 

جوائز املحكمني : 

اأحمد رم�سان اأحمد               ) عمل مركب (

اأحمد قرعلي                          ) نحت (

اأ�سامة حممد علي                  ) عمل مركب (

اأ�سرف اإ�سماعيل ح�سن          ) ت�سوير (

ال�سيد حممد حممود              ) ت�سوير (

ال�سيد اإبراهيم قنديل            ) حفر (

�سامح اأحمد احللواين            ) عمل مركب (

�سناء حممود مو�سى               ) ت�سوير (

عادل حممد ثروت                 ) عمل مركب (

عماد اأبو زيد                          ) عمل مركب (

معتز حممد بهاء الدين ال�سفتي  ) عمل مركب (

وحيد حممد �سالح                 ) ت�سوير (

يا�سر ح�سن حافظ                 ) ت�سوير (
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جوائز الت�صوير الزيتي :

اجلائزة الأوىل                        حممد عبد الرحمن اإدري�س 

اجلائزة الثانية                        جيهان علي �سليمان 

اجلائزة الثالثة                        حممد عبد املنعم اإبراهيم 

جائزة ال�سالون                      وحيدحممد �سالح الدين

جائزة الر�صم :

جائزة  اأخناتون الذهبية         يا�سر ح�سني ندا

اجلائزة الأويل                       عمر اأحمد عبد الظاهر

اجلائزة الثانية                       اأحمد كمال اإمام

اجلائزة الثالثة                       مراد حممد اأحمد

جائزة ال�سالون                      جورج فكري

جائزة احلفر :

اجلائزة الأويل                        حجبت

اجلائزة الثانية                       حممد م�سطفى

اجلائزة الثالثة                       هالة عامر علي

جائزة ال�سالون                      ح�سن عبد الرحيم

جائزة النحت  :

اجلائزة الأوىل                       ممدوح حممد الكوك 

اجلائزة الثانية                       عمرو اإبراهيم نايب 

اجلائزة الثالثة                       حممد �سعد بكر

جائزة ال�سالون                      عبده رمزي رزق اهلل 



جائزة اخلزف :

اجلائزة الأوىل                        حجبت  

اجلائزة الثانية                       حجبت 

اجلائزة الثالثة                       اأ�سامةحمزة زغلول 

جائزة ال�سالون                      نورا اأحمد الزمر 

جوائز الت�صوير ال�صوئي       حجبت 

جائزة العمل املركب :

اجلائزة الأوىل                        اأحمد رجب �سقر 

اجلائزة الثانية                       علياء اأحمد اجلريدي  

اجلائزة الثالثة                       هاين حممود في�سل

جائزة ال�سالون                     عادل حممد ح�سن 

جوائز املحكمني :

اأحمد رفعت �سليمان               ت�سوير

 اأحمد عبد الغني حممد         ت�سوير

اإبراهيم  الد�سوقي                 ت�سوير 

جمال  كمال املر�سي               ت�سوير

حازم طه ح�سني                     ت�سوير 

خالد حممد مكاوي                عمل  مركب 

ر�سا عبد الرحمن ح�سنني      ر�سم 

 عامر عبد احلكيم عبا�س      نحت 

عادل فوؤاد العجمي                 عمل مركب
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جائزة الت�صو ير :

اجلائزة الأوىل                        حجبت  

اجلائزة الثانية                       زكريا اأحمد حافظ  

اجلائزة الثالثة                        حممد فتحي  اأبو النجا 

اجلائزة الثالثة مكرر              جمال �سعد الدين 

جائزة ت�صجيعية :

ال�سيد اإبراهيم قنديل 

جمال كمال املر�سي

عماد اإبراهيم 

حممد اإدري�س

حممد عبداملنعم 

هدى عمر 

جائزة الر�صم :

اجلائزة الأوىل                        حجبت 

اجلائزة الثانية                       حمدي اأبو املعاطي  

اجلائزة الثالثة                       ممدوح حممود الق�سيفي 

اجلائزة الثالثة مكرر              متويل علي ع�سب 

جائزة ت�صجيعية :

اأحمد علي عثمان

اإبراهيم حممد العطار

رائف وا�سف حنا

ر�سا عبد الرحمن



حممد اأحمد �سيد

 جائزة احلفر :

اجلائزة الأوىل                        حجبت 

اجلائزة الثانية                       زينب الدمردا�س  

اجلائزة الثالثة                       اأحمد عمر اأحمد  

اجلائزة الثالثة مكرر              �سالح عبد املعطي

جائزة ت�صجيعية :

اأحمد فتحي 

ب�سمة �سليم مر�سي 

ح�سني اأحمد ال�سحات 

�سعيد احلب�سي 

هالة علي عمر

جائزة النحت :

اجلائزة الأوىل                       حجبت 

اجلائزة الثانية                       حجبت   

اجلائزة الثالثة                       ايرك ميخائيل اإليا�س   

اجلائزة الثالثة مكرر              حمدي عطية اأحمد

جائزة ت�صجيعية :

اأ�سرف جعفر ال�سادق 

حازم امل�ستكاوي 

�سمري اأحمد علي 

�سمري �سو�سة 

ع�سام عزت عبد اجلواد 



في�سل �سيد اأحمد 

م�سطفى العزبي 

ناجي فريد تادر�س 

ن�ساأت ثابت 

يا�سر حممد طه 

 جائزة اخلزف : 

اجلائزة الأوىل                        حجبت 

اجلائزة الثانية                       فوؤاد عبد العزيز  

اجلائزة الثالثة                       ح�سان ر�سيد عبدالعزيز  

جائزة ت�صجيعية :

اأمني اأحمد اأمني 

اأمين علي جودة

اأمين عبد املنعم 

عادل عبداحلفيظ 

عالء الدين نظمي

جائزة الت�صوير ال�صوئي :

اجلائزة الأوىل                        حجبت 

اجلائزة الثانية                       اإ�سماعيل �سوقي  

اجلائزة الثالثة                       حممود حنفي  

جائزة ت�صجيعية :

ح�سام ح�سن ربيع 

عائ�سة اإبراهيم 

حممد �سعد اأرد�س 

حممد م�سطفى 



وائل كمال الدين 

وائل م�سطفى كمال 

جائزة العمل املركب :

اجلائزة الأوىل                        حجبت

اجلائزة الثانية                       حجبت 

اجلائزة الثالثة                       اأحمد رجب �سقر 

جائزة ت�صجيعية :

اأحمد حممد عبداهلل 

عادل ثروت 

خالد الربقي 

عادل فوؤاد العجمي

علياء اجلريدي 

حممد اأمني



الفائزون يف �صالون ال�صباب الثالث �صبتمرب  1٩٩1

جائزة الت�صوير الزيتي :

اجلائزة الأوىل                        حجبت 

اجلائزة الثانية                       حممد فتحي اأبو النجا   

اجلائزة الثالثة                       حممد النا�سر

اجلائزة الثالثة مكرر              جمال املر�سي 

جائزة الر�صم :

اجلائزة الأوىل                        حمدي �سادق اأبو املعاطي

اجلائزة الثانية                       �سالح املليجي

اجلائزة الثالثة                       �سامح �سمري حبيب

اجلوائز الت�صجيعية :

اأحمد كمال اإمام حممد 

اأمل اأحمد ن�سر

متويل حممد علي ع�سب 

جائزة اجلرافيك :

اجلائزة الأوىل                        حجبت 

اجلائزة الثانية                       ح�سني اأحمد ح�سن ال�سحات

اجلائزة الثالثة                        عمرو نبيل اأحمد

اجلوائز الت�سجيعية :

ال�سيد اإبراهيم حممد قنديل 

جمدي �سيد �سليمان



جائزة النحت :

اجلائزة الأوىل                        ناجي فريد تادر�س 

اجلائزة الثانية                       اأ�سرف جعفر �سادق

اجلائزة الثالثة                       ن�ساأت اإبراهيم تايب

اجلائزة الثالثة مكرر              �سعيد �سعد بدر

اجلوائز الت�صجيعية :

اإخال�س حمد فواز 

دعاء  �سعد عبد العال 

�سمر اأحمد علي

عبده رمزي رزق

فريد اإبراهيم 

جائزة اخلزف :

اجلائزة الأوىل                       حجبت  

اجلائزة الثانية                       حجبت 

اجلائزة الثالثة                       وحيد خمتار ال�سحات

اجلائزة الثالثة مكرر             اأمين علي جودة

اجلوائز الت�صجيعية :

اأمين ال�سيد عبد املنعم 

عادل عبد احلفيظ هارون 

نورا اأحمد يون�س الزمر 

جائزة الت�صوير الفوتوغرايف :

اجلائزة الأوىل                        اإ�سماعيل �سوقي اإ�سماعيل  

اجلائزة الثانية                       حممد الدخاخني 



اجلائزة الثالثة                       وائل كمال الدين طه 

اجلائزة الثالثة مكرر             وائل م�سطفى كمال 

اجلوائز الت�صجيعية :  

اأمنية اأحمد علي 

اإيهاب عبد اللطيف خاطر 

حممد يو�سف حممد 

جائزة العمل املركب :

اجلائزة الأوىل                        طارق �سعبان الكومي 

اجلائزة الثانية                        ه�سام اأحمد عبداحلميد نوار 

اجلائزة الثالثة                        اأحمد رجب �سقر 

اجلوائز الت�صجيعية :

ال�سيد هويدي 

خالد يحيي حافظ دنيا 

�سريف عبدالبديع عبداحلي 

وائل اأحمد �سوقي 

جائزة الفيديو :

حجبت جميع اجلوائز لعدم و�سول الأفالم للم�ستوى املطلوب



الفائزون يف �صالون ال�صباب الثانى �صبتمرب 1٩٩٠

جائزة الت�صوير الزيتي :

اجلائزة الأوىل                       جيهان علي �سليمان 

اجلائزة الثانية                       حممد النا�سر 

اجلائزة الثالثة                       جمال �سعد الدين 

اجلوائز الت�صجيعية :

اأحمد عبدالغني

اأحمد ن�سري 

اإبراهيم العطار 

اأمل اأحمد ن�سر 

اأمنية  اإبراهيم 

جمال كمال مو�سى

راندا احللو 

حممد عرابي 

جوائز الر�صم :

اجلائزة الأوىل                       �سالح املليجي 

اجلائزة الثانية                       متويل علي علي ع�سب 

اجلائزة الثالثة                       �سامح �سيد �سمري 

اجلوائز الت�صجيعية :

حممد عبد املنعم اإبراهيم 

حممد علي خاطر 

اأحمد رجب �سقر



جوائز احلفر :

اجلائزة الأويل                       اأحمد عمر اأحمد 

اجلائزة الثانية                       ح�سني ال�سحات 

اجلائزة الثالثة                       اأحمد حمي الدين اللباد

اجلوائز الت�صجيعية :

اأمين قاعود 

عادل اأنور عي�سى

نيفني يونان 

جوائز النحت :

اجلائزة الأويل                        ناجي فريد 

اجلائزة الثانية                       حممد جالل ح�سن 

اجلائزة الثالثة                       من�سور املن�سي 

اجلوائز الت�صجيعية :

ال�ساذيل عبداهلل 

حمدي عطية

�سعاد �سعد املليجي 

طارق الكومي

حممد اإ�سحاق قطب

في�سل �سيد اأحمد 

جوائز اخلزف :

اجلائزة الأوىل                        حجبت 

اجلائزة الثانية                       اأمني اأحمد اأمني 

اجلائزة الثالثة                       اأمين ال�سيد 



اجلوائز الت�صجيعية :

فوؤاد عبدالعزيز حماد 

 ه�سام كمال 

جوائز الت�صوير الفوتوغرايف :

اجلائزة الأوىل                        حممد م�سطفى لطفي 

اجلائزة الثانية                       ح�سام ح�سن ربيع 

اجلائزة الثالثة                       اأمنية اأحمد علي 

اجلوائز الت�صجيعية : 

اأمين ال�سياد

عماد الدين يو�سف 

ع�سمت ال�سخاوي

منت�سر �سمري عبد اهلل 

جوائز العمل املركب :

اجلائزة الأوىل                       حجبت 

اجلائزة الثانية                       حجبت 

اجلائزة الثالثة                       حجبت 

اجلوائز الت�صجيعية : 

�سليم حممد اأحمد

عادل علي العوين

حممد يو�سف عبدالروؤوف

ن�ساأت تايب 

اجلوائز الفيديو :

حجبت جميع اجلوائز 



  الفائزون يف �صالون ال�صباب الأول �صبتمرب  1٩8٩

اجلائزة الكربى

 عبد املنعم عبدال�سميع 

اجلوائز اخلم�ش الكربى

جائزة النحت : طارق �سعبان الكومي 

جائزة الر�سم : �سالح حممد عبد املعطي 

جائزة الت�سوير : طارق امل�سد 

جائزة احلفر : اأحمد عمر اأحمد 

جائزة العمل املركب : ه�سام نوار

جوائز النحت : جمال عبد النا�سر اأبو اليزيد

حممد �سيد عبده 

يون�س ر�سالن 

ناجي فريد 

اجلوائز التقديرية :

جوائز الت�صوير : 

اأحمد رجب �سقر 

�سو�سن اأبو النجا 

جمال كمال املر�سي 

جيهان علي �سليمان

جيهان �سالمة 

جوائز احلفر :

�سالح املليجي 

اأحمد ح�سني اإبراهيم و�سيف 



اأ�سامة عفيفي

نيفني يونان 

حممد ر�سدي املنري 

جوائز الر�سم :

متويل حممد ع�سب

خمي�س ال�سيد خلف

حممد النا�سر اأحمد حامد

جنوى حممد اأحمد

اأحمد عبد الكرمي 

جائزة العمل املركب :

حممود اإمام �سلطان 

�سامي ك�سك 

فتحي ح�سن 

حممد يو�سف عبد الروؤوف 

حمدي �سادق اأبو املعاطي 









الربنامج الثقايف بق�صر الفنون عن �صهر نوفمرب ٢٠11

الــــــور�ش

الور�صه »1«  اجلرفيك :

ال�صبت : الثنني 11/٢1،٢٠،1٩   من1٠�ش : ٢م

 يديرها :  د. حممد نبيل عبد ال�سالم د . حممد عطية عبد اجلميل   ومن ق�سر الفنون   يا�سر جاد

الور�صه »٢« من خالل »دائرة احلوار املفتوح« اخلمي�ش 11/٢4  من6م :٩م

ور�سة »الرجتال الدرامي وقدرته علي التطوير الذاتى لل�سخ�سية«

يديرها : د.احمد عبد اهلل الإ�ست�سارى النف�سى وخبرية الدراما - اأ .  دينا �سيد

الور�صه »3«  الت�صوير :

ال�صبت : الثنني٢6 ، ٢7 ، 11/٢8   من1٠�ش: ٢م

يديرها :   د.اأماين علي فهمي ت�سوير، د.خالد �سامي  ت�سوير جدارى

ومن ق�سر الفنون  . نعمة ح�سني - نهلة عبد احلليم

الور�صه »4«   النحت :

ال�صبت : الثنني 3 ، 4 ، 5 / 1٢  من1٠�ش: ٢م

يديرها :  د.ه�سام عبد اهلل  اأ. عمر طو�سون ومن ق�سر الفنون . حممود عبد الرحمن

الثالثاء 6/1٢

عر�س نتاج الثالث ور�س ال�سابقة .

النـــــــــدوات

الندوه الويل الثنني 11/٢1 »حلقة نقا�صية حول �صالون ال�صباب »٢٢«

تناق�س معايري الإختيار لالأعمال الفنية اجلوائز ما لها وما عليها - اأفكار ال�سباب الفائزين

ال�ساعة 7م�ساًءا يدير الندوة : د.اأحمد نوار . املحا�سرين : رئي�س ال�سالون و اأع�ساء جلنة التحكيم



الندوة الثانية الأحد 11/٢7 »«الفنون املعا�صرة كموؤثر يف �صالون ال�صباب »٢٢«

ال�ساعة 7م�ساًءا   يديرها : د . �ساكر عبد احلميد  .  املحا�سرين : د خالد حافظ - د. يا�سر منجى

الندوة الثالثة الثنني 5 / 1٢ »روؤى نقدية حول �صالون ال�صباب »٢٢«

ال�ساعة 7م�ساءا يديرها : د . يا�سر منجي

املحا�سرين : د.حممد النا�سر - د.خالد بغدادي  د/هبة عزت الهوارى - اأ.�سيد هويدى

الندوة الرابعة - الأحد 11 / 1٢ »حوارات حول م�صابقة النقد الفني امل�صاحبة ل�صالون ال�صباب«٢٢«

ال�ساعة 7م�ساءا   يديرها : د.مرفت �ساذيل  املحا�سرين : الناقد الفنى . عز الدين جنيب

د . امل ن�سر - والفائزين

جولــــة مــع نـــــاقد

اجلولة الأويل اخلمي�ش 11/17

اأ . �سيد هويدى    ال�ساعة 11�سباحا

اجلولة الثانية الأثنني٢1/11

د/هبة عزت الهوارى    اأ.�سوزان عبد الواحد

ال�ساعة 11�سباحا

اجلولة الثالثة اخلمي�ش ٢4/11

د.اماين علي فهمي

ال�ساعة 11�سباحا

اجلولة الرابعة الأثنني ٢8/11

الناقد الفنى . عز الدين جنيب

ال�ساعة 11�سباحا



نبذة عن برنامج الندوات

امل�صاحب ل�صالون ال�صباب يف دورته الثانية والع�صرين

املو�سوعات  من  عددًا  تتناول  التي  املتخ�س�سة،  والنقدية  الفنية  الندوات  من  جمموعة  الربنامج  يت�سمن 

الثقافية  الظواهر  اأهم  بع�س  مع  كذلك  تتقاطع  والتي  احلالية،  دورته  يف  بال�سالون  املتعلقة  والق�سايا 

الأوىل  بالدرجة  تتعلق  والتي  الفنانني،  �سباب  ت�سغل  التي  الأ�سئلة  لبع�س  اإجابات  طرح  وحتاول  املعا�سرة، 

بال�سالون كحدث فني وثقايف مهم، وموقعه املوؤثر يف احلركة الت�سكيلية امل�سرية الراهنة. ويتكون الربنامج 

من اأربع ندوات وحلقات نقا�سية وحوارية رئي�سية، وهي كالآتي:

الندوة الأوىل، بتاريخ الإثنني ٢1 نوفمرب ٢٠11 

وعنوانها "حلقة نقا�صية حول �صالون ال�صباب ٢٢"

   وهي ندوة مفتوحة للنقا�س بني اأع�ساء جلنة حتكيم ال�سالون والقومي�سري وبني �سباب الفنانني ومتابعي 

ال�سالون وو�سائل الإعالم املختلفة؛ حول معايري اختيار الأعمال الفنية، وفل�سفة العر�س، واآليات التحكيم 

ومنح اجلوائز، اإ�سافة اإىل مناق�سة ما ُيطرح من اأفكار وملحوظات ل�سباب الفنانني يف هذا ال�سياق.

   يدير الندوة الفنان الدكتور "اأحمد نوار"، الفنان الت�سكيلي املعروف ورئي�س قطاع الفنون الأ�سبق. وتتكون 

من�سة احلوار من رئي�س ال�سالون والقومي�سري واأع�ساء جلنة التحكيم.

الندوة الثانية، بتاريخ الإثنني ٢8 نوفمرب ٢٠11 

وعنوانها "الفنون املعا�صرة كموؤثر يف �صالون ال�صباب ٢٢"

   وهي ندوة خم�س�سة لدرا�سة اأثر امل�ستجدات الفنية املعا�سرة على حركة الفن امل�سري ب�سفة عامة، وما 

اأدت اإليه من متغريات وتاأثريات على ال�سياغات الفنية لدى �سباب الفنانني، وخ�سو�سًا منهم املنتظمني يف 

امل�ساركة ب�سالون ال�سباب، مع تطبيق نقدي وحتليلي على عينة من اأعمال بع�س الذين برزوا منهم موؤخرًا، 

وكذلك احلا�سلني منهم على جوائز بال�سالون.

الدكتور  لل�سالون، ويحا�سر فيها كل من:  الدورة احلالية  "خالد حافظ" قومي�سري  الفنان  الندوة     يدير 

امل�سري. والناقد  "يا�سر منجي" الأكادميي  والدكتور  للثقافة،  الأعلى  املجل�س  عبد احلميد" اأمني  "�ساكر 



الندوة الثانية بتاريخ الإثنني 5 دي�صمرب ٢٠11

وعنوانها "روؤية نقدية حول �صالون ال�صباب ٢٢"

   وهي ندوة ين�سب النقا�س فيها ب�سفة اأ�سا�سية حول التقييم النقدي للدورة احلالية من ال�سالون، وكذلك 

حول حتليل اأعمال امل�ساركني بها، وحماولة اخللو�س اإىل اأهم ال�سمات الالفتة، وكذلك ر�سد مواطن القوة 

والق�سور يف املعرو�سات من وجهة نظر املحا�سرين.

   يدير الندوة الدكتور "يا�سر منجي"، الأكادميي والناقد وع�سو جلنة التحكيم بال�سالون، ويحا�سر فيها 

كل من: الدكتور "حممد النا�سر" الفنان والناقد ال�سحفي، والدكتور "خالد البغدادي" الناقد الت�سكيلي، 

والدكتورة "هبة عزت الهواري" الناقدة الت�سكيلية، والأ�ستاذ "�سيد هويدي" الناقد ال�سحفي.

الندوة الرابعة بتاريخ الأحد 11 دي�صمرب ٢٠11 

وعنوانها "حوارات حول م�صابقة النقد الفني امل�صاحبة ل�صالون ال�صباب ٢٢"

   وهي ندوة خم�س�سة يف الأ�سا�س ل�ستعرا�س الأبحاث الفائزة يف م�سابقة النقد امل�ساحبة للدورة احلالية 

لل�سالون، واإلقاء ال�سوء على ال�سمات الإيجابية يف املحاولت النقدية ل�سباب املت�سابقني، وكذلك نقا�س موقع 

النقد الت�سكيلي من �سالون ال�سباب ومن جتارب فنانيه.

"مريفت �ساذيل" م�ضئولة الن�ضاط الثقايف بق�ضر الفنون، ويحا�ضر فيها كل من:     يدير الندوة الدكتورة 

الأ�ستاذ "عز الدين جنيب" الفنان والناقد، والدكتورة "اأمل ن�سر" الفنانة والناقدة ورئي�سة ق�سم الت�سوير 

بكلية الفنون اجلميلة بجامعة الإ�سكندرية. 

   وبالإ�سافة لذلك؛ يت�سمن الربنامج الثقايف امل�ساحب لل�سالون عددًا من اجلولت الثقافية، التي تدور 

بقاعات العر�س الرئي�سية لل�سالون )ق�صر الفنون – قاعة الباب – قاعة نه�صة م�صر(، وهي حتت عنوان 

"جولة مع ناقد"، وتدور فل�سفتها حول لقاءات حرة، يجتمع فيها �سباب الفنانني، وطالب الكليات الفنية، 
مو�سوعات  للنقا�س حول  املتخ�س�سني،  الأكادمييني  اأو  املعروفني  النقاد  اأحد  مع  الت�سكيلي  الفن  ومتذوقي 

والجتاهات  الفنية  املدار�س  اأهم  و�سرح  املعرو�سة،  الأعمال  على  ال�سوء  واإلقاء  املختلفة،  الت�سكيلي  الفن 

باجلوانب  ال�سالون  اقرتان  �سرورة  على  ويوؤكد  املجتمع،  وفئات  ال�سالون  بني  ربطًا  ميثل  مبا  املعا�سرة، 

التثقيفية والتعليمية. 





�صــــــالون ال�صــــــباب ٢٢

الفنان اأ.د . �صالح املليجي 

رئي�س قطاع الفنون الت�سكيلية 

اأ. حممد ديــــــاب 

رئي�س الإدارة املركزية ملراكز الفنون

اأ. اأحمد عبد الفتاح

رئي�س الإدارة املركزية للمتاحف واملعار�س

اأ. األفت اجلندي

رئي�س الإدارة املركزية لل�سئون املالية والإدارية

مكتب رئي�ش القطاع :

اأماين يو�صف

القائم باأعمال مدير عام مكتب رئي�س القطاع

ح�صام العطار 

املدير التنفيذي ملكتب رئي�س القطاع 

ريهام حممد

�سكرتارية مكتب رئي�س القطاع 

عبد الرحمن بيومي

اأخ�سائي حا�سب اآيل

مكتب رئي�ش الإدارة املركزية لل�صئون املالية والإدارية :

اأحمد زارع

�سامح اأحمد

يا�سر هيبة

حممود يو�سف

اإدارة امليزانية : 

اإميان جالل

مدير اإدارة امليزانية والتكاليف

الإدارة املركزية ملراكز الفنون :

�صهرية عمران

مدير عام مراكز الفنون

جمدى فرحات

مدير ق�سر الفنون



�صعبان حممود اأحمد 

مدير ال�سئون املالية والإدارية 

الإدارة العامة ملراكز الفنون  :    

منال علوى

اأمل عبد الرحمن

ق�صر الفنون :

اإدارة مركز املعلومات : ) جتميع املادة العلمية للكتالوج ( 

نهاد فكرى �سعبان اإينا�س جودة مناع   

هيام م�سطفى حممد �سريف فوؤاد �سالح   

اأحمد ح�سن حنفى هانى رم�سان على   

اإدارة تنفيذ العرو�ش :

حممد عبد اهلل �سالح يا�سر حممد جاد   

حممود عبد الرحمن عمرو مرت�سى م�سطفى  

اأع�صاء فنيني :

اأمرية ح�سن اللبودى                    نعمة ح�سني اإبراهيم

ملياء حممد عبد اللطيف   مروة عبد املنعم م�سطفى            

يا�سمني عبد ال�ستار مدكور نهى نبيل ال�سيد    

العالقات العامة :

راوية اأدهم يو�سف                    رانيا اأحمد عادل

هدى ح�سن �سيد 

الإعالم :

راندة �سوقى هدى اأحمد اإبراهيم   

ادارة الن�شاط الثقافى :

مريفت ال�ساذىل  



ال�صئون املالية والإدارية  :

لطفى لطفى حممد اأمال عبد املجيد الهباء  

خالد غريب �سادق                                       مها اأحمد يو�سف

حممد على حممود 

الإدارة الزراعية :

�سليمان ح�سني �سليمان  هيالنة حليم ميخائيل   

التقنيني :

�سالح عبد الفتاح مربوك اأ�سرف فاروق عبد ال�سافى  

ح�سام الدين حممود حممد  

توثيق املعار�ش :

عمرو حممد �ساكر  عزة رحيم عبد الكرمي   

الإ�صراف على الكتالوج :

حممد ح�صنى توفيق

الإدارة املركزية للمتاحف واملعار�ش:

اأ. اإميان اأنور خ�صر

مدير عام الإدارة املركزية للمتاحف واملعار�س

اإدارة املطبوعات :

ماهر غايل

مدير اإدارة املطبوعات

رجب ح�صني ال�صرقاوي

اإ�سراف طباعي

ا�صماعيل عبد الرازق

اإ�سراف طباعي

اإدارة الت�صميم واجلرافيك :

ن�صرين اأحمد حمدي

مدير اإدارة اجلرافيك

حممد حامد املتويل

م�سمم جرافيك



حممد عبد الفتاح

م�سمم جرافيك

هدي مر�صي �صيد

م�س�سح لغوي

حمادة فايز اإبراهيم

خطاط

اأحمد عبد الوكيل

خطاط

�صئون مالية واإدارية :

اأبوزيد عبد املق�صود

ع�سو اإداري

غادة ه�صام فوؤاد

ع�سو مايل

عادل عمر عبد احلميد

ع�سو اإداري

اإدارة التوثيق الإلكرتوين :

علي حممد علي 

مدير اإدارة التوثيق الإلكرتوين 

�صيد عبد النبي �صيد

حممد حنفي 

م�سور فيديو

جمال �صحاته حممد

اأحمد حممد عوي�ش

م�سور فوتوغرافيا

مكتب تكنولوجيا املعلومات :

اأ. عالء �صقوير

مدير عام  بنك املعلومات

على طنطاوى

م�سمم جرافيك و فال�س

ح�صن عبد الهادى

ريتات�س 

حممد خمي�ش

م�سمم 



بهاء الدين فتحى – عادل اإبراهيم

ت�سوير بانورامي

حممد رجب

ال�سرية الذاتية 

ولء ح�صن - دعاء مدكور- �صحر جمال الدين

املعار�ش القومية والعاملية :

اأ. داليا م�صطفي

مدير عام املعار�س القومية والعاملية ومدير املكتب الفني                                             

اأحمد حممد كمال الدين 

مدير اإدارة املعار�س القومية

قاعـــــــة البــــــــــــاب :

اأحمد �صلقامي زكي

امل�سرف علي قاعة الباب

اأع�صاء فنيني : 

يحيي حممد �سالمة

عماد عبد املر�سي

مروة عبد احلكيم

�سيماء ح�سن حممد

�سهر زاد حممد عبد الوهاب

اأحمد م�سطفي اأمني

يا�سر حممد

جيهان �سليم

�سارة �سكري 

جمدي جماهد فرج

اأ�سرف عبد القادر

مركز حممود خمتار الثقايف :

هبة �صيف 

مدير مركز حممود خمتار الثقايف

اأع�صاء فنيني : 

اأ�سماء حممد �سفوت

حممود علي حامد



يا�سمني عبد احلكيم

حممد ال�سيد الكا�سف

حممود اأحمد حممد

وليد اأحمد ع�سران

جوزيف نادي �سوقي

عالء الدين حممود

خالد عبد الوهاب

خالد عبد العزيز

علي اأحمد نا�سر

رباب علي ال�سيد

ماهيتاب ال�سيد

داليا حممد فرج

ولء راأفت حممد

اإلهام حممد عبد النبي

اإيفون زكريا عبد امللك

اإدارة امل�صرتيات : 

عمرو ح�سن             

مدحت �سحاته

خالد ممتاز

اإدارة العالقات العامة والإعالم :

عرفات اأحمد حممد

مدير عام العالقات العامة والإعالم

اأ�صامة الديب 

مدير العالقات العامة

حممد الطويل   

مدير الإعالم

�صباح اإبراهيم 

ع�سو عالقات عامة

�صهام حممد فتحي

ع�سو اإعالم

ملياء اأبو دومه

ع�سو عالقات عامة

اأمين عي�صي  

ع�سو عالقات عامة

طه م�صطفي حممد

ع�سو اإعالم










