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أ.د جـابـر عصفــور
وزيـر الـثقافـة

فالشباب   .. املرصي  اإلبداع  نجوم جديدة يف سامء  وبتفجر  باملستقبل  نحتفل   .. الشباب  لصالون  الفضـي  باليوبيل  االحتفال  مع 

البناء والتنمية، وأطالبهم بالحفاظ عىل الحرية يف  البالد وطاقتها الدافعة واملحفزة ملواصلة مسريتها الجادة عىل درب  هم ثروة 

إبداعاتهم، أن يطرحوا قضاياهم بتناول مختلف ونسق مغاير يف إطار لوحة من الحب والتفاهم والتعبري الحقيقي للواقع ..

تحية لعودة الحراك التشكييل فاعالً ومؤثًرا عىل الساحة الثقافية، وأهنئ قطاع الفنون التشكيلية عىل أحد أهم فعالياته الكربى 

الشباب" يف دورته الخامسة والعرشين، كأحد محفزات الدفع نحو مستقبل ييُضء بطاقات الشباب يف طرحهم الجاميل  "صالون 

والتطرف  والعنف  االرهاب  بذور  كل  عىل  يُقيض  املجتمع  يف  والثقافة  الفن  حركة  وبازدهار   ... واملفاهيمي  والتقني  واإلبداعي 

والقبح وكل أشكال األفكار املنحرفة ... ولتعلموا أيها الشباب أن صناعة املستقبل يف أيديكم أنتم، بكم نواصل طريق اإلبداع .. 

بالتوفيق. ومتنيايت  للجميع  تحيايت 

حـراكـــًا تشـكيليًّـا مـؤثـًّـرا
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ا.د. أحمد عبدالغني   
رئــيس قطــاع الفنــون التـشكـيليــة

يف دورة تاريخية لصالون الشباب .. الدورة الـ 25 .. نحتفي مبرور خمسة وعرشين عاًما عىل انطالق هذا الحدث الهام الذي لعب دوًرا 

مؤثرًا ومتميزًا يف تقديم نجوم الغد ... كاشًفا وراصًدا وُمجدًدا للوجوه والتجارب واألساليب والتقنيات واالتجاهات الفكرية والفلسفية 

واملفاهيمية والجاملية، وُمطيًحا أحيانًا ببعض الثوابت الفنية الكالسيكية النمطية املُعتادة، بروح الشباب املتمردة الجسورة، الطامحة 

والشغوفة بالتجديد والتجريب غري حافلة بأي شكل من أشكال الوصاية السيام الوصاية عىل الفكر واإلبداع ...

ربع قرن منذ انطالق صالون الشباب يف عام1989عىل يد الفنان أحمد نوار، وعاًما تلو عام يُرسخ الصالون لنفسه كأحد أهم روافد 

اإلبداع، وقدم العديد من األسامء التي أضحى لها وزنها وتواجدها الفاعل واملؤثر عىل الساحتني املحلية والدولية، فنانون أثروا بجرأة 

واألطروحات  األفكار  بعض  معارك ضد رجعية  لها  تقليدية، خاضوا  بتجارب طليعية حداثية غري  التشكيلية  الحياة  الشباب وطاقته 

املحافظة ..

وأُعيد وأؤكد أن جيل التسعينيات وما تاله من أبناء الصالون استطاعوا أن يؤسسوا ملالمح مناخات فنية تواكب التحوالت السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، ومواكبة لقفزات تكنولوجية ومعلوماتية أربكت أصحاب األفكار املحافظة مبيولهم الرتاثية التقليدية 

البحتة، حتى أنها جنحت ببعض هؤالء خارج املشهد إما لألبد أو لفرتات، إال أن صالون الشباب وما أتاحه من أجواء تنافسية بني أجيال 

متطلعة بطبيعتها للمستقبل وللتحرر وللتغيري، حقق هذا التوازن عند أجيال متعاقبة فجاءت تجاربهم الطليعية متحررة من االنساق 

البنائية للجاملية التقليدية للعمل الفني، حملت مالمح جديدة ألسلوبية جديدة تعكس وعيًّا مبتغريات املشهد التشكييل الذي تشكل 

يف ظل الثورات التكنولوجية واملعلوماتية وثورة االتصاالت والرقمية وثورة امليديا الجديدة ..

تنظيم  والقامئون عىل  التشكيلية  الفنون  ... بال حدود" شعار يعكس مدى توجه قطاع  الصندوق  ... خارج  البديل  الواقع   ... "اليوم 

الصالون يف يوبيله الفيض، واستشعارهم بأهمية ومكانة وموقع الحدث عىل الساحة التشكيلية، حدٌث قاد محاوالت اكتشاف عنارص 

التجديد والتحديث يف الفن التشكييل املرصي املعارص، دافًعا باملغامرة اإلبداعية نحو التجريب والرؤية الفلسفية وحرية البحث دون 

صدامية مع املوروث الحضاري والشعبي والثقايف، ودون انفصام عن الواقع سياسيًا واقتصاديًا واجتامعيًا، بعد أن كان الفنانون من 

سابقيهم ينتمون يف أغلبهم إما ملدرسة املحاكاة للفن األورويب أو التقوقع داخل رشنقة املوروث الحضاري دون متاس بني االثنني، وهو ما 

أوجد املعادلة الجدلية بني املدرسة األصولية واملدرسة الغربية، لتأيت هذه املحاوالت لتثمر صياغات تشكيلية حداثية استطاعت تخطي 

هذه الحواجز بأفكارها وأعرافها األكادميية املتوارثة، لترشع يف بناء الجرس الالزم والرضوري والحتمي من أجل حوار حضاري من أجل 

إيجاد لغة مشرتكة بني املختلفني أو بني من تخيلوا أنهم مختلفني ..

تحية لكل الفنانني املشاركني يف هذه الدورة االستثنائية .. وعليهم استكامل املسرية الناجحة .. لفنانني شباب أثق يف وعيهم وتفهمهم 

ألهمية أن يذكرهم تاريخ الفن التشكييل املرصي بأصحاب الخطوات األوىل نحو 25 سنة جديدة حافلة بطاقات التجديد واملغامرة 

الجغرافية والحضارية  الحدود  باتت فيه  العاملي وليس املحيل يف ظل عرص  الفنان يف واقعه  الستحداث أبجديات جديدة تُعرب عن 

والثقافية غري معتٍد بها ..

تحية لألستاذ الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة عىل مساندته ودعمه ورعايته لكل مجاالت الفنون والثقافة ولحرية الفكر واإلبداع .. 

تحية ألجيال صنعت الريادة وتحية ألجيال صانت وأضافت وعززت، بإسهاماتهم الفنية املتفردًة، وبفكرهم املستنري املنفتح.

تحية للفنان خالد حافظ قوميسري عام الصالون وألعضاء لجنة الفرز ولجنة التحكيم، ولفريق العمل بقطاع الفنون التشكيلية، وكل 

من ساهم يف إخراج هذه الدورة املرتقبة بصورة تليق وأهمية الحدث، تحية لكل من ساهم بالكلمة والصورة يف إبراز هذا املشهد 

الحضاري وإيصال رسالته للجمهور، ولدورهم يف نرش الوعي والثقافة والذائقة الفنية بني أفراد املجتمع يف مواجهة رسائل القبح والعنف 

والتطرف والجمود .. تحية ملرص واملرصيني يف رحاب مرحلة جديدة من مراحل البناء الحضاري والتأسيس لدولة عرصية حديثة تليق 

بهم كأصحاب أقدم الحضارات وأعرقها .. متنيايت للجميع بالتوفيق .. 

                                                              

ربع قرن صالون شباب الفنانني
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يف البداية كانت الكلمة

خالد حافظ
املدير الفني)القوميسري(

                     

عند تكليفي بالقيام بدور املدير الفني ) القوميسري العام ( لصالون الشباب الخامس والعرشين يف دورة استثنائية تكمل وتنهي ربع 

قرن ألهم عرض قومي ذو جودة واستدامة وتبدأ يوبيالً جديًدا بروح أخري وآمال لجودة واستمرارية قادرة عىل استكشاف ومساندة 

مواهب مرصية شابة قادرة عىل االقتحام والتنافس يف ساحات الفنون البرصية الدولية وقادرة أيًضا عىل استكامل كتابة تاريخ الفن 

املرصي املعارص بروح ألفيه ثالثة قادرة عىل كرس القوالب الجامدة والتعبري عن أقدام هوية تراكمية شديدة الرثاء عىل سطح الكوكب، 

عند تكليفي أدركت صعوبة امتام مرحلة وختامها ملحاولة ابتداء دورة حياة جديدة لكيان صار راسًخا .

يف البداية كانت الكلمة : وكانت الكلمة عنوان شديد املرونة يف دعوة لشباب التشكيليني عىل عدم االلتزام مبوضوع أو بتسمية كام 

جرت العادة عىل اصطالح مسميات مستلهمة من االنجلوساكسوينة وبصميم طابع الكلمة هي ديكتاتورية فارغة سيئة فارضة امليض 

يف طريق واحد ومهيمنة عىل الفكر وخالقة ملشاريع فنية شديدة املسخ .

كانت الكلمة عنوانًا: اآلن حقائق بديلة .. خارج الصندوق ... عامل بال حدود ...

كانت الكلمة نًصا وكان النص صادًما لبعض األصدقاء والزمالء)1( ومل أقصد بكلمتي سوًء وإن كانت معربة كثريًا عن رؤيتي الخاصة لبعض 

املامرسات الفنية والتي القت نجاًحا إما محليًّا أو إقليميًّا أو دوليًّا .

اعتذرت لبعض الزمالء عن سوء فهم النص دون قصد مني ثم اسهبت إيضاًحا ألفكاري حول تصوري لتلك الدورة عىل بعض وسائط 

التواصل االجتامعي ثم توقفت . 

 اليوم – عامل بال حدود

مع األجواء املنفتحة اليوم وحرية الحصول عىل مصادر متنوعة للمعرفة، فإن شباب الفنانني ال يعدوا طالبًا ذوي خربات محدودة، 

فهؤالء الفنانني ولدوا يف العرص الرقمي حيث ميكن الوصول إىل التقنيات ووسائل املعرفة برسعة الضوء، فتطور وتنفذ األفكار برسعة 

أكرب من تلك التي يتم بها تعليم الفنون ذاتها بداخل أو خارج أكادمييات الفنون، فإننا نحتاج اليوم إىل صياغة لغة حاسمة تطابق أو 

حتى تقارب الرسعة التي يستطيع بها شباب الفنانني أن ينفذوا مشاريعهم املتخصصة، ونحتاج أيًضا إىل تطوير معايري جديدة تتناسب 

مع األنواع املختلفة للفنون املتخصصة التي تتجاوز وتتخطى الوسائط التقليدية واألعامل الفنية املنفذة من وسيط واحد، وذلك ألن 

الكثري والكثري من األعامل الفنية املتخصصة بدأت تنفذ وتُعرف وتوصف يف عامل الفن الدويل.

ويكمن التحدي اليوم يف العديد من األسئلة: هل يف إمكاننا أن نواكب تلك الرسعة؟ هل ميكننا تخطى رسعة السلحفاة التي تعوق 

عملية التعرف عىل األعامل وذلك من خالل املؤسسات التي أنشئت رسميًا مثل صالون شباب الفنانني؟هل ميكننا تلبية املعايري الدولية 

من حيث األسلوب النقدي التقليدي والبريوقراطي بالقدر الذي تَعامل معه فنانونا بالفعل مع تلك املعايري قبل عقد من الزمن؟ هل 

من املمكن رفع تلك الحواجز التي تلتف حول الوسائط التقليدية والتفكري يف العمل الفني كعمل فني فقط دون وضع حدود للتفكري 

فيه عىل أنه أسلوب فني محدد أو وسيط مادي للتنفيذ ؟ هل ميكن أن نتناول فهم املشاريع الفنية بفكر ال حدود له - أي خارج حدود 

الوسيط الواحد ؟ كالرسم فقط أو التصوير فقط أو النحت فقط .

ويحاول معرض" اليوم  ...الواقع البديل... خارج الصندوق ...عامل بال حدود"تحدي هذه األسئلة ويعمل عىل تقديم اقرتاحات إلجابات 

ممكنة ولكنها ليست بالرضورة أن تكون هي األفضل.

اآلن وحقائقه البديلة سم اللبالب)2( ودوكيومنتا ومانيفستا وفينيسيا وحصاد الحرصم)3( والقادم هو حتام أفضل:

1- الزميل الفنان / محمد عالم -  الزميل الفنان / احمد رجب صقر - الزميل الفنان / عمرو الكفراوي وغريهم.

the lvy .poison . 2- تم استعارة االسم من راوية مروة رخا. يناقش الكتاب  تابوهات الجندرة والهوية الهجينة ورصامة التقاليد املتوارثة

3- تم استعارة عنوان مقالة االستاذ الفنان والناقد عز الدين نجيب مبجلة شموع الفصلية عن الدورة االويل من صالون الشباب االول 1990-1989  
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يف بداية الصالون يف دورته األوىل سنة 1989 كان حلم فاروق حسني وأحمد نوار –وزيرا ووكيال وكالهام فنان تشكييل – كان طموحهام

اكتشاف ومساندة جيالً من  املامرسني الفنانني ذوي الخربة والتقنية واإلبداع العابر للساحة املحلية والقادرة عىل التنافس العاملي ومل 

يخطر ببالهام تلك الرسعة البالغة يف تحقيق طموًحا كان أقرب للحلم .

يف غضون عقدين بعد أول دورة كان هناك متثيالً مرصيًا بدعوات خاصة للفنان يف أهم ثالثة فعاليات دولية : بينايل فينسيا)4( وبينايل 

مانيفستا)5( ودوكيومنتا)6( بعد أن فاز الجناح املرصي ببنايل فينسيا سنة 1995 بجائزة أفضل جناح)7( ، كذلك يف متثيل الجناح املرصي 

ببينايل فينيسيا كان هناك العديد دوًما من فناين الصالون)8(  . 

بالقطع قد راهن أصحاب الفكرة ومن تحمس لهم عىل رؤي خالصة وأحالم نبعت من غرية عىل وطن وثقافته ، وقطعا مل يؤمن فريًقا 

أخر مبامرسات تجربية قد أصابت حينا وشطحت أحيانًا كطبيعة كل مامرسة وخصوصية كل تجريب، ونبع عدم التصديق هنا أيًضا من 

غرية عىل ثقافة باتت عريقة وأصيلة يف تراكمها . قد كتب من كتب وتجاهل من مل يؤمن وتحمس من تحمس ولكن فرضت املامرسات 

البديلة نفسها وأصبحت حقائق ال يغفلها غافل .

قد يكون حصاد السنوات األوىل وما تالها حرصًما أو عنبًا أو لبالبًا ولكن صارت الحقائق البديلة لغة معربة عن ثقافة هجينة جمعت 

بني أفضل املوروث وأفضل املعارص وباتت تلك اللغة عابرة للثقافة الواحدة ومقرؤة كونيًا.

ولصالون الشباب الفضل األول وألصحاب الفكرة الفضل األصيل . 

الخامسة  للدورة  التنفيذي  القوميسري  العريب  عمرو  والفنان/  الفنون  مدير قرص  إبراهيم  الفنان/ محمد  وزماليئ  أصدقايئ  أشكر   -1

والعرشين، كذلك فرق العمل يف قرص الفنون وقاعات الباب وإيزيس ونهضة مرص وسينام الحضارة.

2- وأخريًا وأوالً وقبل الكتابة أشكر الفنانني املشاركني فلوال الفن ما كان العرض... أي عرض.

4- صباح نعيم ووائل شوقي ومعتز نرص ووائل درويش وكاتب السطور وكلهم من فناين الصالون وغريهم.

5- وائل شوقي وكاتب السطور وهام من فناين الصالون وغريهم.

6- وائل شوقي 

7- حمدي عطية وهو من فناين الصالون ) مع خالد شكري وأكرم املجدوب ومدحت شفيق(.

8- شادي النشوقاي وجامل عبد النارص ومحمد بنوي وخالد زيك وناجي تادريس وصالح وغريهم.
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خمسة وعرشون عاًما من عمر صالون الشباب ...

محمد دياب 
رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون

سيظل الشباب هم املحور الرئيس والهام يف ركيزة الثقافة املرصية .. ويحتل صالون الشباب يف عامه الخامس والعرشين جزًءا كبريًا 

يف هذا املحور مبا اكتسبه خالل سنوات عمره من قوة التقبل االزاحة،ومبواهبه التي أفرزها وأصبحت تدافع عن بقائه واستمراره .

خمسة وعرشون عاًما من التوهج والحرية والصخب وفتح مجاالت التجريب والكشف عن املواهب الحقيقية ،والدفع إىل األجود 

واألكرث تأثريًا يف مناخات من الجدل واالختالف والحوار .. ليظل يف النهاية أن ذلك هو محصلة عمر "صالون الشباب".   

ويستشعر الجميع يف هذا الجيل من شباب مرص تعطشه للفن واإلبداع للنهوض والوصول إىل األفضل، وهذا واجب الجميع من أجل 

أن تستمر الحركة الفنية بصفتها رافًدا حقيقيًّا للحركة الثقافية، ولعل االحتفال بدورة صالون الشباب الخامسة والعرشين هو يف ذاته 

الثقافة ونرشها .. كام يربز حرص مؤسسات الدولة عىل تبني املواهب والطاقات اإلبداعية  احتفاًءا بالفن ودوره يف تأصيل مفهوم 

املتجددة للشباب وتنميتها من أجل خدمة املجتمع املرصي ..

وهو ما أخذ بعني االعتبار حني الرشوع يف اإلعداد لهذا الحدث االستثنايئ )اليوبيل الفيض لصالون الشباب(، فبحثنا أفضل السبل لتقديم 

بعاملهم ومجتمعهم  الخصوصية  تقديم موضوعات شديدة  منهم  وننتظر  أفضل صورة ممكنة،  الفنانني يف  لشباب  األوىل  الخطوات 

وواقعهم املعاش .. وبهذا يتأكد دور ورسالة وزارة الثقافة يف مرص متمثلة يف قطاع الفنون التشكيلية نحو تبني الواعدين وأصحاب 

الطاقات الحقيقية ، وإىل املزيد من الدفع مستقبالً بآخرين يف أحداث قادمة نأمل لها كل النجاح والتألق .   

وكعادته دامئًا استعد قرص الفنون بسواعد وعقول أبنائه املخلصني لهذه املناسبة التي يرتقبها الوسط الثقايف والفني يف مرص، وأمتنى أن 

ينال ما بذلوه رىض الجميع الذين نرحب بهم يف رحاب نافذتهم الدامئة لإلبداع وللفعاليات الكربى عىل الساحة املرصية.

كل التحية للفنانني املشاركني يف كافة املجاالت .. ولكل من ساهم يف ظهور هذا الحدث االستثنايئ بالشكل الالئق مبكانة وتاريخ صالون 

الشباب وأهميته .. شكرًا لفريق العمل بقرص الفنون الذين دوما عىل قدر املسئولية بإخالصهم وخرباتهم مع الفعاليات الكربى والذي 

يُعد قرص الفنون هو الحاضن الرئيس لها.. ومتنيايت بدورة ناجحة متألقة بإبداعات الشباب ..
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إبـراهـيــم خـالـــد

 ليسانس اآلداب قسم علوم املرسح شعبة الديكور واالزياء، طالب يف الدراسات العليا - اشرتك يف ورش للتمثيل واإلخراج .
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إبـراهـيــم خـطـــاب

 مواليد 1984 ، مدرس مساعد بكلية الرتبية النوعيه جامعة القاهرة، شارك يف صالون الشباب 17،19 : 23 ، صالون الشباب 
العريب 2013 ، معرض بجالريي نبض األردن - جائزة صالون الشباب 21 ، الجائزة األوىل عن فليم ريدبول باملرصي والعديد 

من الجوائز التقديرية 0
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أحـمـد عـبـد اللــــه
 

مواليد القاهرة 1990،بكالوريوس فنون تطبيقية ، شارك يف ورشة عمل إبداع تابعة لهيئة تحديث الصناعة 2009 ، معرض 
انرت بيلد ، معرض  ics - شهادة تقدير من الجمعية العربية ملصممي الفنون التطبيقية  2011  ، املركز الثالث يف كل منهام .
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 أحــمـد السيـد 

 مواليد 1991،بكالوريوس تربية فنية ، شارك يف معارض بقرص الثقافة بنها ، صالون القاهرة األقليمي 2014 0
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أحـمـد القـــط

 مواليد 1991، بكالوريوس تربية فنية - جامعة حلوان،شارك يف معارض محلية ودولية منها : صالون الشباب الـ 22 ،23، 
كاتدرائيه سان بول بلندن 2013، جائزة صالون الشباب الدورة الـ 22، جائزة الشهيد زياد بكري تصوير الدورة الـ 23،جائزة 

معرض الطالئع الـ 53 ،54 بجمعية محبي الفنون الجميلة.
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أحــمــد بـسيـونــي

مواليد 1990 ، طالب بكالوريوس بكلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط .
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أحـمـــد جـعـفــري
 

مواليد 1987 ،درس التصوير بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان 2007 ، شارك يف معارض فردية و جامعية 
منها: صالون الشباب 24 ، معرض كمت بجالريي النيل 2014 ، سامبوزيوم البحر املتوسط 2010 .
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أحـمــد الـبـخـشــونـجـــي

شعبة  الجرافيك-  قسم   - جميلة  فنون  ماجستري   ، الجرافيك  قسم   2004 جميلة  فنون  بكالوريوس   ،1982 أسوان  مواليد  
التصميم املطبوع جامعة حلوان 2010 ، عضو بأتيليه القاهرة ،شارك يف أكرث من 25معرض جامعي ودويل من 2002 : 2013، 
معرض خاص مبركز فكره الثقايف بأسوان 2008 ،نال جائزة الرسم من جمعية محبي الفنون الجميلة ، معرض الطالئع التاسع 

و األربعون 2009 .
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أحـمـــد خـالــــد
 

مواليد 1982 ، مهندس مدين ، شارك يف معارض،نال املركز األول يف مهرجان األردن الدويل 9 -11 ، امليدالية الذهبية يف مسابقة 
مرص الدولية األوىل للتصوير ، املركز األول يف مسابقة ناشيونال جيوغرافيك للشباب 2012 ، جائزة لجنة التحكيم بصالون 

النيل 8 .
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أحـمــد رأفـــت

مواليد اإلسكندرية 1982، بكالوريوس فنون جميلة 2005 بقسم التصوير ، ماجستري تصوير 2011 ، شارك معارض منها : 
معرض فناين الثغر  2006 ، صالون شباب القاهرة 2007، جائزة التصوير بصالون ناجي التاسع ، جائزة لجنة التحكيم بصالون 

ديجا األول ، الجائزة األوىل يف الرسم بصالون ناجي العارش .
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أحـمـــد رشـــــدي
 

 مواليد 1988 ،  بكالوريوس فنون جميلة قسم جرافيك، نال جائزة وثالثة شهادات تقدير.

عـلــــي رشـــــدي
 

 مواليد 1993 ،  طالب بكلية الفنون الجميلة قسم التصوير شارك يف معارض منها: معرض الجامعة و معارض عامة أخرى و 
نال جائزة املركز الثاين يف مسابقة التصوير بالتليفون.



30

أحـمـــــد سـعـيــد 

مواليد 1984 ، بكالوريوس إعالم وفنون االتصال، شارك يف معارض محلية بقصور ثقافة قنا، له مقنيات فنية لدى األفراد . 
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32

أحـمــــد صـابــــر
 

الجميلة  الفنون  بكلية  معيد   ، الوادي  جنوب  جامعة  الجرافيك-  قسم   - جميلة  فنون  1987،بكالوريوس  مواليد سوهاج   
باألقرص،نال جوائز منها: جائزة سلوى رشدي يف مجال الرسم من جمعية محبي الفنون الجميلة بجاردن سيتي 2013 .



33

أحـمــــد صبـــري
 

 مواليد 1982، شارك يف معرض قصة الكركدن ، معرض شخيص ، جالريي مرشبية 2013، بينايل مباكو مايل 2011، نال جائزة 
الصالون بصالون الشباب 18 0



34

أحـمـــد طــــالل

حلوان  جامعة   - تصوير   الفنية   الرتبية  دبلومة   ،2002 حلوان  جامعة   - فنية  تربية  بكالوريوس   ،1981 القاهرة  مواليد   
2005،شارك يف معارض منها : صالون الشباب 19: 24 ، ماذا يحدث اآلن جالريي نبض 2014 األردن،  Nord Art 2012 أملانيا .



35

أحـمــــد عـبـــد الـحليــــم

 مواليد 1985 ، بكالوريوس فنون جميلة جامعة حلوان 2008 ، شارك يف صالون الشباب 22لــ 2011، صالون النيل الثامن 
للتصوير الضويئ 2013.



36

أحـمـــد الشــافـعـــي
 

 مواليد 1989،  بكالوريوس فنون جميلة قسم تصوير ، شارك يف العديد من عروض فن األداء العاملية و املحلية و اإلقليمية، 
، إيطاليا ،تركيا، اليونان، نال العديد من  شارك يف أكرث من ثالثني معرض محىل، شارك يف ورش عمل فنية دولية ىف فرنسا 

الجوائز و املراكز فيها . 
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 أحـمـــد عثـمــــان

مواليد 1985 ، بكالوريوس فنون تطبيقية،مصمم داخىل و مصمم معامرى ،شارك يف معارض منها : صالون اإلسكندرية الدويل 
للشباب 2012 السابع ، صالون الشباب 23 لــ  2012 .



38

أحـمــــد عبــد الـفتــاح

مواليد سوهاج 1987 ، بكالوريوس فنون جميلة 2011 ، معيد بقسم التصوير بالكلية ، شارك يف معارض عامة و خاصة منها: 
صالون الشباب 22، 24 . 
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40

أحـمـــد كـمـــال

مواليد 1988 ، شارك يف صالون الشباب الدوره " 19 - 20- 22" نال جائزة العمل الجامعي يف الدورة 19 - تنفيذ معبدي أبو 
سمبل الكبري و الصغري  " 7 مرت " بكاليفورنيا - ومجموعة من املعارض الجامعية من 2009 : 2014.

أحـمــــد سـمـيـر

 مواليد 1986 ، بكالوريوس الهندسة - جامعة القاهرة.

مـنـــى حـمـــدي

 مواليد 1989، بكالوريوس فنون جميلة .



41

أحـمـــد الـليـســـي

 مواليد 1995 ،شارك يف ورش و معارض فنية بأرت اللواء ، شارك يف عروض عرائس مارونت .



42

أحـمـــد مـجـــدي
 

 مواليد أسيوط 1987 ، بكالوريوس تربية نوعية قسم الفنون  2008 - تخصص نحت، شارك يف صالون الشباب الــ 19 ، نال 
جائزة لجنة التحكيم يف سباكة متثال برونز جائزة السيد عبده سليم  .



43

أحـمـــد مـحـسـن
 

مواليد 1987، شارك يف معارض يف مجال الفيديو، التصوير الفوتوغرايف ،الرسوم املتحركة يف القاهرة ، اإلسكندرية ، لندن ، 
إيطاليا ، أملانيا ، فرنسا ، سلوفاكيا منها : صالون الشباب 21 ،22 ، صالون أتيليه اإلسكندرية 2012 ،2010 ، 2009،  2008، 

معرض غرفة التغري العريب يف لندن 2012  ، مهرجان ماجامرت ألفالم الفيديو إيطاليا 2012 ، 2013.

إســـراء الـنـجـــار
 

مواليد 1990، بكالوريوس فنون جميلة جامعة اإلسكندرية 2012، شاركت يف معارض و فعاليات منها : صالون الشباب 23 ، 
24 ، نالت جائزه اإلقتناء من البنك CIB التجاري الدويل 2012، جائزه تشجيعية يف صالون الشباب 2013. 



44

احـمـــد محســن
 

 مواليد 1992 ، بكالوريوس تربية فنية 2014 .



45

أحـمــــد منـصـــور
 

 ، القاهرة  يف  املتحركة  الرسوم  و  الفوتوغرايف  التصوير   ، الفيديو  مجال  معارض يف  و  فنية  ورش  شارك يف   ،  1987 مواليد   
اإلسكندرية ، لندن ، إيطاليا ، أملانيا ، فرنسا و سلوفاكيا ، شارك يف صالون الشباب 21 ،22 ، صالون أتيليه اإلسكندرية2012 

، 2010 ، 2009، 2008 معرض غرفة التغري العريب يف لندن 2012 مهرجان ماجامرت ألفالم الفيديو إيطاليا 2013 ، 2012.



46

أحـمـــد الـحسـينـــي
 

مواليد1987 ، شارك يف صالون الشباب ، املعرض األول لنسجيات 2014، جائزة الصالون يف مجال الخزف ، جائزة سرياميكا 
رويال ، جائزة ىف مجال الخزف ىف مسابقة الطالئع بجمعية محبي الفنون الجميلة  ، الجائزة األوىل ىف مجال الخزف مبسابقة 

الطالئع 2014.
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48

أحـمـــد حـافـــظ

بالكلية ومعرض  املاسية ملحمود مختار معرض جامعي  ، بكالوريوس تربية فنية 2011، شارك يف االحتفالية  مواليد 1989 
جامعي بساقية الصاوي.



49

أحـمـــد حـسـانـيـــن 

 مواليد األقرص 1989 ،بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير-جامعة جنوب الوادى 2013 ، شارك يف معارض منها : معرض 
سمبوزيوم األقرص الدويل ، معرض عىل هامش مهرجان السينام األفريقية 2012.



50

أحـمـــد طلعـــت

مواليد 1985 ، ليسانس حقوق جامعة اإلسكندرية، شهادة تقدير يف مسابقة رسم حول رواية الباب املفتوح مكتبة اإلسكندرية 
2013، شهادة تقدير يف مسابقة رسم حول رواية الرجل املحطم مكتبة اإلسكندرية 2014.



51

أحـمـــد مخلوف
 

بكالوريوس   ،1989 القليوبية  مواليد   
باحث   ،  2011 بنها  جامعة  فنية  تربية 
يف  شارك  الفنية،  الرتبية  بكلية  ماجستري 
 ،  24 الـ  الشباب  صالون  منها:  معارض 
،الجائزة  الضوىئ  للتصوير  النيل  صالون 
األوىل نحت لصالون إقليم القاهرة الكربى 
2014 ، له مقتنيات لدى مقر اتحاد كتاب 

مرص.



52

أحـمــــد مــصـطـفـــى 
 

مواليد 1992 ، عضو يف مجموعة اللقطة الواحدة الفنية.



53

أحـمـــد  الـحـاكـــم 

مواليد سوهاج 1987 ، بكالوريوس فنون جميلة األقرص جرافيك 2010،شارك يف معارض منها : معرض جامعة الفن املرصي 
الرتاث  عن  مبعرض  الجرافيك  يف  الثانية  الضويئ2013،الجائزة  للتصوير  الثامن  النيل  صالون   ،2013 الفنون  محبي  بجمعية 

اإلسالمي واملرصي بجامعة املنيا. 
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 أحـمـــد أمـيــن

 مواليد 1980 ، بكالوريوس تربية فنية جامعة حلوان-تخصص تثقيف بالفن 2002 ، ماجستري تربية فنية تصوير - عضو 
نقابةالفنانني التشكيليني ،  شارك يف معارض محلية و جامعية و خاصة منها : معرض خاص عىل موقع كامربدج أمريكا- جائزة 
من وزارة الشباب يف النحت والتصوير والتصميم 2000 ،2001 ،2002  ، منحة السفر إىل تونس من وزارة الشباب 2009 ،  

الجائزة الكربى يف مسابقة التصوير الجداري  سور أرض الجولف ، لديه مقتنيات لدى األفراد .



55

أسـامـــه عبـــد الـمنـعـــم
 

القاهرة  مواليد 1984، شارك يف أكرث من 37 معرض جامعى منهم 6 معارض خارجية، نال جوائز منها: الجائزة الكربى للعمل 
الفني صالون الشباب الثاين والعرشون، أوسكار مهرجان اإلبداع الثالث، جائزة الصالون يف الرسم صالون الشباب العرشين، 

جائزة راتب صديق يف التصوير امللون، .الجائزة الثالثة يف التصوير الضويئ املبارش صالون النيل السادس. 



56

إســراء أحمـــد

 مواليد 1992 ،بكالوريوس فنون جميلة جامعة حلوان تصوير 2014 ، شاركت يف معارض جامعية وخاصة .  



57

إســـراء الفـقـــي

 مواليد القاهرة 1989- بكالوريوس تربية فنية جامعة حلوان 2011 ،تعمل كمونترية بفريق قناة مدراريت يف الفنون املعارصة . 



58

إســـراء النـجـــار

الشباب  صالون  منها  فعاليات  و  معارض  يف  شاركت   ،2012 اإلسكندرية  جامعة  جميلة  فنون  ،بكالوريوس   1990 مواليد 
 .  2013 الشباب  صالون  يف  تشجيعية  جائزة   ،2012 الدويل  التجاري   CIB البنك  من  اإلقتناء  جائزه  نالت   ،24  ،  23
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60

إســراء عــادل 

مواليد 1986 ، بكالوريوس تربية فنية ،شاركت يف صالون الشباب 19 ، 21 . فائزة يف مسابقة فن الكتاب ملعهد جوته كليلة 
ودمنة 2010 . 



61

إســـالم عبـــد الســـالم

 مواليد السويس 1989 ،بكالوريوس نظم وإدارة معلومات بأكادميية السويس ،نال املرتبة الرشفية الثانية يف أول مسابقة 
.AUC Times للتصوير باملوبيل من فوتوبيا وحاليا بصدد إصدار عدد من الصور يف مجلة الجامعة األمريكية الشهرية



62

أسـمــاء السـيـد

 مواليد 1991 ،بكالوريوس فنون جميلة قسم جرافيك شعبة طبعة فنية 2013، شاركت يف معارض منها:  صالون الشباب 
الدورة 24 ، معرض الرؤى الشبابية يف املركز الثقايف املرصي يف روما 2011.



63

أسمــاء جنيـدى

 مواليد 1983 ، ماجستري يف فلسفة الرتبية الفنية تخصص الرسم والتصوير، مدرس مساعد بقسم الرسم والتصوير، شاركت 
ىف معارض فردية و جامعية منها : صالون الشباب 20 : 22 ، صالون فردي بأتيليه القاهرة 2009 ، جائزة تشجيعية بصالون 

الشباب 2011 ، شاركت ىف ورشة عمل التعاون الثقاىف بني جامعة حلوان وجامعة برمين أملانيا  2013.



64

أسمــاء عــادل 

 مواليد 1983، ماجستري 2012 ، مدرس مساعد كلية الرتبية الفنية ،عضو نقابة الفنون التشكيلية ، شاركت يف معارض.



65

 أسمــاء خــوري

 مواليد 1988 ، بكالوريوس فنون تطبيقية جامعة حلوان 2011، شاركت ىف معارض منها : مسابقة لليونسكو لرسم لوحة تعرب 
عن أهمية النيل ملرص ، صالون الشباب ال 21 : 24  ، الجائزة الثانية 2011، جائزة  فاطمة رفعت 2012- 2013 ، جائزة إقتناء 

من بنك  CIB لـــ 2011صالون الشباب .



66

أسمـــاء سليمــان
 

مواليد 1980 القاهرة، بكالوريوس فنون تطبيقية - قسم فوتوغرافيا وسينام وتلفزيون، مصممة جرافيك بقناة مزيكا الفضائية. 



67

أسـمـــاء مـمــدوح

مواليد 1992، بكالوريوس تربية فنية  2014 ، اشرتكت يف ورش فنية ومعارض خاصة بالتصوير الفوتوغرايف 2011 - 2012 - 
 . 2014 - 2013



68

 أسمــاء املنـجــي

 مواليد 1988 ، شاركت يف معارض و مسابقات و ورش العمل املحلية والدولية منذ 2007 :2014، نالت العديد من املراكز 
والجوائز يف كل من مكتبة اإلسكندرية ، مركز اإلبداع، قرص ثقافة سعد زغلول بأسيوط والقاهرة ، نقابة التشكيليني ، متحف 

محمود سعيد ، أتيليه اإلسكندرية  ، العديد من مسابقات الجامعة . 



69

أفـنـــان عـصـــام

 مواليد القاهرة  1991، بكالوريوس فنون الجميلة - قسم الجرافيك - شعبة التصميم املطبوع2013، شاركت ىف معارض منها:  
معرض نهر البحر الدورة 5 لــــ 2013 .



70

أكــرم الحـلوجــي
 

مواليد 1990 ، بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير 2013 ، شارك يف معارض داخلية و خارجية .



71

أكــرم نــادي

مواليد 1987 ، بكالوريوس علوم اإلعالم من األكادميية الدولية لعلوم اإلعالم.

عـمــاد دراز
 

مواليد 1987 ، بكالوريوس علوم اإلعالم من األكادميية الدولية لعلوم اإلعالم.



72

أكــرم صـالح الديـن
 

للجرافيك  الدويل  ترينايل مرص  الشباب11،  القومي، صالون  الجرافيك  بنيايل بورسعيد، معرض فن  ، شارك يف  مواليد 1980 
الخامس ، معرض الفن املرصي برومانيا ،نال جائزة التفوق ببينايل بورسعيد . 



73

اآلء إبـراهـيــم
 

بكالوريوس فنون جميلة جامعه حلوان  2014 ، شاركت يف معارض منها : معرض محبي الفنون الجميلة 2013 -2014، املركز 
األول يف الرسم مبسابقة إبداع الشارقة بوزراة الشباب2014 إقتناء اللوحة ، املركز األول يف مجال الجرافيك عىل مستوى جامعة 

حلوان 2014، جوائز تشجيعية يف معرض جامعة حلوان 2013 يف الرسم والحفر  .



74

أمـانــي مـوســى
 

مواليد 1991 ، بكالوريوس فنون جميلة - جامعه حلوان- قسم الجرافيك  شعبة التصميم املطبوع 2013 ، شاركت يف معرض 
الطالئع الـ 54 ، معرض العرض األول مبركز سعد زغلول الثقايف .



75

أمنيــة تـوفيــق
 

 مواليد 1993 ، طالبة يف فنون تطبيقية بالجامعة األملانية بالقاهرة ، شاركت يف عدد من املعارض املحلية ،فازت بجائزتني 
من مرص و األردن .



76

أمـيـر يـوســف

 مواليد 1992 ، طالب بكلية  الفنون الجميلة باإلسكندرية -  قسم التصوير الفرقة الرابعة .



77

أمينــة يـاسـيـن
   

  مواليـد 1989، بكـالوريوس تربية فنية . 



78

إنـجــي مبــارز

 مواليد  1996 ، طالبة بكلية الرتبية النوعية ، شاركت يف ورش .



79

إنجـي مـحسـن
      

 مواليد القاهرة 199۵- طالبة بكلية العامرة .



80

أويـس أبـوزيــد
 

 مواليد 1993، شارك يف صالون الشباب 23  . 



81

آية توفيق

مواليد 1985، بكالوريوس تربية رياض أطفال 2006 ، شاركت يف معرض القاهرة للتصوير الفوتوغرايف، معرض هواة التصوير 
الفوتوغرايف . 



82

إياد عرايب

مواليد 1989 ،الجائزة الثانية  معرض الطالئع محبي الفنون الجميلة  2010 ، جائزة اقتناء صالون الجنوب 2013 ، جائزة 
اقتناء صالون الجنوب 2014 ، باحث يف القيم البرصية والتصوير الضويئ بجامعة FRAUNHOFER أرلنج أملانيا.
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84

آيــة الفـالح 

 مواليد 1986 ، بكالوريوس فنون جميلة2008، شاركت يف معارض منها :  معرض جامعي مرصي عىل هامش بينايل البندقية، 
مهرجان أبيدجان للفنون ساحل العاج ، صالون القاهرة .



85

آيــة جـمـال

 مواليد 1990 ، بكالوريوس فنون تطبيقية،  شاركت يف 
طاز  األمري  بقرص  الجميل  الزمن  معرض   : منها  معارض 

2014 ، معرض صالون الشباب 2012 .



86

آيــة  الـمـنشـاوي

مواليد 1993 ، طالبة بكلية فنون و تصميم يف جامعة العلوم الحديثة و اآلدب )MSA University( بأكتوبر تخصص جرافيك 
وميديا أرت، شاركت مبعرض الحصاد 2013 ، 2014.
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يـاسمني املـليجي

مواليد القاهرة 1991 ، بكالوريوس فنون جميلة - قسم التصوير ،  بعد ذلك بدأت دراسة Multi Media يف  مدرسة الفنون 
الجميلة العليا نيم فرنسا. 
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يـاسمني حسـن

مواليد 1987 ، بكالوريوس فنون جميلة - قسم جرافيك ، دبلومة دراسات عليا باملعهد العايل للنقد الفني أكادميية الفنون، 
شاركت يف صالون الشباب 19 :  23 ، جائزة ورشة صالون الشباب 19 ، جائزة الهيئة العامة لقصور الثقافة ببيناىل بورسعيد 2009.
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يـاسمني حـسني

مواليد 1989 ، شارك يف معارض الجامعة للفنون التشكيلية يف دورات متتالية، جائزه صالون الشباب الدورة الـ 24 ، شهادة 
تقدير يف الورشة املصاحبة لصالون الشباب الـ 23.
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يـاسمني الشامـي
 

مواليد 1980 ، شاركت يف العديد من املعارض الجامعية املحلية والدولية . 
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يـاسمني مـدكور

مواليد 1985 ،بكالوريوس فنون مرسحية - تخصص ديكور 2008 ، عضو نقابة املهن التمثيلية أخصاىئ فنون تشكيلية بقرص 
الفنون ،جائزة ورش ستوديو روز اليوسف .
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يسـرا قنديـل

 مواليد 1993 ، طالبة بكلية الفنون التطبيقية بالتجمع الخامس – قسم زخرفة.
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يسـرا السـيد

مواليد 1992 ، بكالوريوس فنون جميله - قسم حرافيك- جامعة حلوان ،شاركت يف معارض، نالت جوائز منها: املركز األول يف 
مسابقة معرض الفنون التشكيلية األثرية 27 لـ  2012 ، الجائزة التشجيعية من وزارة الثقافة .
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يسـرية غـراب 

مواليد 1981، بكالوريوس تربية فنية - جامعة حلوان 2003 ، شاركت يف معارض و مهرجانات يف مرص ، ورش السينام منها : 
أنالوج زون بالتعاون مع البور برلني 2012، تم اختيار سيناريو فيلمها األول الطويل التيه أو املتاهة الرمادية يف ورشة مواهب 

متوسطية التطوير السيناريو باملغرب 2012، 2013 . 







جائزة كربى
جائزة الصالون
جائزة الصالون
جائزة الصالون
جائزة الصالون
جائزة الصالون
جائزة الصالون
جائزة الصالون
جائزة الصالون

جائزة الصالون

جائزة الصالون

جائزة تشجيعية
جائزة تشجيعية

جائزة الشهيد أحمد بسيوين
جائزة الشهيد زياد بكري

20 ألف جنيه
10 آالف جنيه
10 آالف جنيه
10 آالف جنيه
10 آالف جنيه
10 آالف جنيه
10 آالف جنيه
10 آالف جنيه
10 آالف جنيه

10 آالف جنيه

10 آالف جنيه

5 آالف جنيه
5 آالف جنيه
5 آالف جنيه
5 آالف جنيه

مناصفة بني محمود مرعي - مصطفى البنا
معاوية صالح هالل

مناصفة بني سلمى بدوي- عالء أبو الحمد
مناصفة بني صالح شعبان - عالء عبد الحميد

مناصفة بني هدى أحمد رجاء - محمد سمري الجندي
مناصفة بني حسام السواح - نهى مصطفى عىل

مناصفة بني باسم عبد الجليل - سهري السيد محمد
مناصفة بني محمد العبد - ياسمني حسني حسني

حسام الدين مصطفى

مناصفة بني )محمد تيمور - نوران رشيف( 
                و 

)أحمد شاعر - ياسمني العياط - يوسف فلتي -
 ضياء حامد - كريم عثامن(

مناصفة بني )محمد عز الدين(
                و

)عمرو عبد العزيز  - يارا مكاوي(

إرساء النجار
عمرو بيومي عامر

آمنة بدوي
عمر عبد العزيز سناده

ياسمني عبد املنعم املليجي

جائزة رشكة سرياميكا رويال
قيمتها 20 ألف جنيه

5 آالف لكل فنان + شهادة تقدير

حسن محمد حسن - محمد عيل املغريب  )عمل مشرتك(
أحمد محمد الحسيني

مناصفة بني شيامء عالء الجمل - خلود محمد أرشف
نهى عيل رضوان سلطان

جوائز صالون الشباب الدورة )٢٤( 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15

منحة ملدة اسبوعني باألكادميية املرصية للفنون بروما16



شكر خاص
يتوجه قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بخالص الشكر والتقدير للبنك التجاري الدويل )CIB( عىل دعمه للعام الرابع 
عىل التوايل لشباب الفنانني وإسهامه يف اقتناء مجموعة كبرية من األعامل الفنية يف مختلف املجاالت من صالون الشباب يف 
دورته الخامسة والعرشين لعام 2014 متشيًا مع سياسة البنك يف اقتناء مجموعات متميزة من األعامل الفنية إلثراء رصيده 

من هذه املجموعات.
مع متنياتنا باستمرار التعاون املثمر والبناء مع البنك التجاري الدويل دعاًم ألوجه الفنون والثقافة.



شكر خاص
التشكييل  للفن  لدعمها  رويال(  )سرياميكا  لرشكة  والتقدير  الشكر  بخالص  الثقافة  بوزارة  التشكيلية  الفنون  قطاع  يتوجه 
الشباب  الرسمية لصالون  الجوائز  الرابع من خالل تخصيص جائزة مالية باسم الرشكة متنح بجانب  للعام  الفنانني  وشباب 

الدورة رقم 25 لسنة 2014 إسهاًما من الرشكة يف تشجيع الشباب املبدعني لإلرتقاء بالفنون التشكيلية يف مختلف مجاالتها.
مع متنياتنا باستمرار هذا التعاون املثمر والبناء.



شكر خاص للفنان واملخرج / محمود ابراهيم والذي أميض عرشات الساعات يف البحث وكتابة وصناعة فيلم " الوثيقة " الذي يوثق 

بحساسية ورهافة عن عقدين وأكرث من صالون الشباب .

شكر خاص للناقد والفنان / صالح بيصار والذي أثري كتاب اليوبيل الفيض لصالون الشباب بنصوص وأفكار وتحليالت الغني عنها يف 

معرض " حصاد " املؤرخ لتاريخ ومشوار بعض املامرسات الفنية لفنانني قد بدأوا يف الصالون .



لجنة الفرز:

الفنان ناجي فريد

الفنان خالد حافظ

الفنان هشام نوار

لجنة التحكيم:

الفنان حازم املستكاوي

الفنان سعيد بدر

الفنان وائل درويش

الفنانة حنان الشيخ

الفنان هيثم نوار      



هيثم نوار

فنان ومصمم وباحث مواليد الغربية مرص 1978. يعيش ويعمل بالقاهرة. أستاذ مساعد يف قسم الفنون بالجامعة األمريكية 
بالقاهرة ويعمل أيًضا باحثًا يف معهد سيفيك سيتي بجامعة جنيف للفن والتصميم ويعمل اآلن للحصول عىل درجة الدكتوراه 
دراسات  وماجستري   2007 عام  بالقاهرة  الجميلة  الفنون  ماجستري  بإنجلرتا. حصل عىل  بليموث  بجامعة  الفنون  كلية  من 
متقدمة يف الفن والتصميم والتكنولوجيا بزيورخ سويرسا. عرضت أعامله منذ عام 1998 يف الجزائر والبوسنه والهرسك وكندا 
ومرص وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واليونان وليتوانيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والصني وسويرسا واإلمارات العربية املتحدة 

والواليات املتحدة األمريكية. تشمل مامرسته الفنية التصوير والرسم والطباعة والفيديو واألعامل املركبة.

حنان الشيخ

الجميلة جامعة حلوان وتعمل مدرس  الفنون  التصوير من كلية  القاهرة دكتوراه  القاهرة 1973 تعيش وتعمل يف  مواليد 
للتصوير بنفس الكلية. عرضت أعاملها يف بينايل بيكني الدويل 2008 و2010 و2012 وبينايل الشباب الدويل بسارانيو والبوسنة 
والهرسك 2001. كذلك عرض أعاملها يف األكادميية املرصية بروما 2005 ويف كوريا وأسبانيا وأزربيجان وأملانيا واملجر والبحرين 

وعامن.تشمل مامرستها الفنية التصوير والرسم وديكور املرسح.

سعيد بدر

مواليد دسوق سنة 1965 يعيش ويعمل باألسكندرية دكتوراه يف النحت من كلية فنون جميلة جامعة األسكندرية حيث 
يعمل كأستاذ يف نفس الكلية. عرض أعامله يف السمبوزيومات التالية: أسوان 1997 وعالية لبنان 2001 وبيلدهاور أملانيا 2001 
وسان باتريشيا أسانيا 2003 وبودسو ساردينيا  إيطاليا 2003 وسيمبيرتا الربتغال 2004 وبينايل األسكندرية 1997 و 2007. 
الفنية  مامرسته  تشمل  وعامن.  والكويت  والسودان  والجزائر  والصني  وفرنسا  والنمسا  إيطاليا  يف  أعامله  عرضت  كام 

امليداين. والنحت  النحت 

وائل درويش

الفنية جامعة حلوان حيث يعمل كمدرس  الرتبية  التصوير من كلية  القاهرة 1975 حيث يعيش ويعمل. دكتوراه  مواليد 

بنفس الكلية. عرضت أعامله يف بينايل فينسيا الخامس والخمسون 2013 وبينايل القاهرة 2008 ومتحف بون للفن املعارص 
أملانيا 2007 ومتحف لندفا سلوفينيا 2011 وكذلك عرضت أعامله يف كرواتيا واإلمارات وأملانيا والنمسا وسلوفينيا والواليات 
الفنية  أفريقيا وكوبا وإيرلندا والسويد واألردن وأسبانيا. تشمل مامرسته  املتحدة وإنجلرتا وبلغاريا واملجر وتركيا وجنوب 

الرسم والتصوير والفيديو والتجهيز يف الفراغ.

حازم املستكاوي

مواليد القاهرة 1965 يعيش ويعمل بني القاهرة وفيينا النمسا. بكالوريوس الفنون والرتبية من جامعة أملنيا. عرضت أعامله 
يف السمبوزيومات التالية: شفارزنربج النمسا 1995 وأونرتجريسباخ أملانيا 1996 وفوالري دولة التشيك 1997 وبالتيس دولة 
التشيك 2000 وأسوان 2000 و 2001. وماتيجهوفن شالخن النمسا 2002 وهاوس روك فيربن النمسا 2004 كذلك عرضت 
أعامله يف متحف أولنت للفنون سويرسا 2004 ومتحف وايدن إيبس النمسا 2006 ومتحف نورث كارولينا للفنون الواليات 
املتحدة 2008 واألكادميية النمساوية للفنون 2008 واملكتبة القومية يف بيونس أيرس األرجنتني 2008 واملكتبة القومية زيورخ 
سويرسا 2010 ومتحف الشارقة للفنون اإلمارات الغربية املتحدة 2011 ومعهد العامل العريب باريس فرنسا وكازا أراب مدريد 
يف  والتجهيز  النحت  الفنية  مامرسته  تشمل   .2013 املتحدة  الواليات  تكساس  أنتونيو  سان  ومتحف   2012 أسبانيا 

املتعددة. والخامات  الفراغ 



هشام نوار

مواليد القاهرة 1967 حيث يعيش ويعمل. عرضت أعامله يف بينايل مسقط سلطنة عامن 1990 وبينايل القاهرة الدويل 1992 
 .2004 الفنان  لكتاب  األول  اإلسكندرية  مكتبة  وبينايل  إيطاليا 1998  بروما  املرصية  واألكادميية  األسكندرية 1997  وبينايل 
والفوتوغرافيا  والرسم  والتصوير  النحت  الفنية  مامرسته  تشمل  وهولندا.  وأملانيا  إيطاليا  يف  أعامله  عرضت  كذلك 

املركب. والعمل 

ناجي فريد تادرس

مواليد القاهرة 1964 حيث يعيش ويعمل عرضت أعامله يف بينايل فينسيا 2005 وبينايل السرياميك الدويل القاهرة  1994إىل 
التالية: أسوان 1998 و2002 و200 ولطاكيا سوريا 2002 وقرطبة  السيموزيزمات  الشتوي 2001  2002 ومهرجان سارايفو 
 2009 ألبانيا  وكورتشا   2007 وأرانديولوفاتش رصبيا   .2007 وديب   2006 اليونان  ونيفيا   2004 لبنان  وراشانا   2004 أسبانيا 
وبندرما تركيا 2001 وألبينو إيطاليا 2011. وبنزا روسيا 2011 وشتاينوندن أملانيا 2012 وبرجن الرنويج 2013. تشمل مامرسته 

الفنية النحت والعمل املركب.

خالد حافظ
القوميسري العام

مواليد القاهرة يف 1963 . يعيش ويعمل يف القاهرة . درس الطب والفنون الجميلة يف القسم الحر يف الثامنينيات مع حامد 
ندا وزكريا الزيني وترك الطب يف منتصف التسعينيات لصالح الـفن التشكييل. حصل عىل ماجيستري الفنون من معهد ترانس 
آرت يف نيويورك الواليات املتحدة وجامعة الدانوب يف النمسا )درجة مشرتكة( سنة 2009 . مع ارض جامعية دولية : بينايل 
فوتوفست وهيوستون والواليات املتحدة 2014 وبينايل فينيسيا الخامس والخمسون إيطاليا 2013 وبيـنايل هافانا الحادي 
عرش وكوبا 2012 وبينايل مريكوسول الثامن والربازيل 2011وبينايل باماكو التاسع ومايل2011 وبينايل القاهرة الثاين عرش2010 
أوبساال  متحف  أعامله يف  كذلك عرضت  واليونان 2009.  الثان  ثسالونييك  وبينايل  وأسبانيا 2010  الثامن  مانيفستا  وبينايل 
للفن املعارص والسويد 2014 ومتحف ستوديو هارمل للفن املعارص ونيويورك والواليات املتحدة 2013 ومتحف هريوشيام 
للفن املعارص، اليابان 2012 واملتحف الوطي للفنون وثسالونييك واليونان 2009  و 2011 متحف النيو ميوزيم ونيويورك 
الـكوينز ونيويورك والواليات املتحدة   والواليات املتحدة 2010 وجالريي ساتيش ولندن واململكة املتحدة  2009  ومتحف 
2008 ومتحف الفن املعارص وانتورب وبلجيكا 2007 و 2011. تشمل مامرسته الفنية الرسم والتصوير والفيديو والفوتوغرافيا 

والتجـهيز يف الفراغ.
 







اإلعداد والتنظيم

الفنان/ خالد حافظ          القومسري العام

الفنان/ عمرو العريب         القومسري التنفيذي

استاذة/ إيريني زيك          أمنية اللجنة



اإلدارة املركزية والعامة مبراكز الفنون وقرص الفنون
القامئون بالعمل واإلعداد صالون الشباب ) 25 ( لسنة 2014

*****
أ.د أحمد عبد الغني                                                      رئيس قطاع الفنون التشكيلية

أ / محمد دياب        رئيس اإلدارة املركزية ملراكز الفنون
املرشف العام عىل اإلدارة العامة ملراكز الفنون الفنان / إيهاب اللبان       

مدير قرص الفنون  أ / محمد إبراهيم توفيق                          

اإلدارة املركزية ملراكز الفنون:
مدير الشئون املالية واإلدارية  أ / شعبان محمود احمد     

مدير مكتب رئيس اإلدارة املركزية أ/ فيوال أمني      
شئون إدارية  أ/ كرمية حسن عبد الخالق     

اإلدارة العامة ملراكز الفنون:
أ / امل عبد الرحمن عىل              مدير العالقات العامة واإلعالم 

مسئول الشئون املالية واإلدارية أ / رشا شحاتة حسني     
مسئول الشئون املالية واإلدارية  أ / مها أحمد يوسف                  

مربمــج فنــي  الفنان / محمد عبد الهادى    
مربمــج فنــي الفنان / شاكر اإلدريىس    

عضو إعالم  أ / محمد عىل محمود     
مسئول إدارة توثيق املعارض الفنانة/ عزة رحيم عبد الكريم    

مسئول إدارة توثيق اإللكرتوين الفنان / محمود عبد الرحمن     

فريق العمل بقرص الفنون

مركز معلومات قرص الفنون  ) إعداد وتجهيز مادة العلمية للكتالوج ( : 
مدير مركز املعلومات  أ / إيناس جودة مناع    

مصمم جرافيك  أ / نهاد فكرى شعبان     
مصمم جرافيك ومدير إدارة التكييف املركزى أ / رشيف فؤاد صالح    

مصمم جرافيك أ / هيام مصطفى محمد    
مصمم جرافيك أ / هاىن رمضان عىل     
مصمم جرافيك أ / عمرو محمد شاكر     

أخصايئ حاسب آىل  أ / دعاء أحمد فؤاد     
أخصايئ حاسب آىل أ / نورهان أحمد محمد    

أ / منال علوى سامل                  مسئول متابعة املطبوعات 

قاعات العرض : 
الفنان / عمرو العرىب               قوميسري تنفيذي

الفنان / أحمد كامل             املرشف عىل قاعات العرض بالفرتة املسائية
أخصاىئ فنون تشكيلية الفنانة د . / نعمة حسني    



أخصاىئ فنون تشكيلية الفنانة / رحاب عبد الواحد    
أخصايئ فنون تشكيلية  الفنان / أحمد أبو املجد    
أخصايئ فنون تشكيلية  الفنانة / أميمه رشاد جالل    
أخصايئ فنون تشكيلية  الفنانة / مى محمد سعيد حسن   
الفنانة / سارة شلبى                    أخصايئ فنون تشكيلية 
الفنانة / ريم جامل عبد النارص                أخصايئ فنون تشكيلية 
أخصايئ فنون تشكيلية الفنانة / ياسمني عبد الساتر مدكور   
أخصايئ فنون تشكيلية الفنانة / نهلة عبد الحليم صديق    
أخصايئ فنون تشكيلية الفنانة / رنان محمد جالل    
الفنانة / ياسمني حسني حسنى                أخصايئ فنون تشكيلية
أخصايئ فنون تشكيلية الفنان / سامر ناثان نصحى    
أخصايئ فنون تشكيلية الفنان / أحمد مصطفى أمني    
أخصايئ فنون تشكيلية الفنان / فادى لطفى يوسف    

تجهيزات فنية أ / محمد عبد الله صالح    

إدارة النشاط الثقاىف:
مسئول النشاط الثقاىف  الشاعر / محمد حسنى توفيق                 
مسئول النشاط الثقاىف الفنانة . د / مريفت الشاذىل                      

عضو نشاط ثقاىف أ / مروة محمد عطا                     

 
إدارة العالقات العامة :

مسئول عالقات عامة الفرتة الصباحية أ / راوية ادهم يوسف    
مسئول عالقات عامة الفرتة املسائية أ/ عمرو مرتىض      

عضو عالقات عامة أ / رانيا أحمد عادل       
عضو عالقات عامة الفنانة / مروة عبد املنعم      

إدارة اإلعالم:
مسئول اإلعالم الفنانة / ملياء محمد عبد اللطيف    

عضو إعالم أ / راندة شوقى فتوح     

إدارة االستعالمات:
مسئول استعالمات الفنانة /ركية محمود أحمد    
مسئول استعالمات أ / والء صالح احسان    

الشئون املالية واإلدارية : 
مدير الشئون املالية واإلدارية  أ / آمال عبد املجيد الهباء     

أمني مخزن أ / لطفى لطفى محمد    
مسئول مايل وإدري  أ / نجاة عبد الله عىل     
مسئول مايل وإداري أ / إلهام مصطفى عثامن     

عضو إداري مبكتب مدير القرص  أ /إيرينى جميل زىك     



عضو مايل وإداري  أ / منال أحمد كامل     
عضو مايل وإداري أ / خالد غريب صادق قاسم    
عضو ماىل وإدارى أ / محمد عبد الفتاح عبد الله    

عضو إدارى أ / أحمد سمري عبد املقصود    
عضو إدارى أ / أرشف أحمد أمني     
عضو إدارى أ / إميان أحمد السيد     

اإلدارة الزراعية : 
مهندسة زراعية م/ هيالنة حليم      
مهندس زراعى م / سليامن حسني سليامن    

 

التقنيني :  
مدير الصيانة أ / أرشف فاروق عبد الشاىف    

مدير إدارة الكهرباء أ / صالح عبد الفتاح مربوك    
مدير قاعة السينام ووحدات الصوت  أ / حسام الدين محمود    

فنى كهرباء أ / عصام صالح محمد     
فنى سباكة أ / فريد رزق سليامن    

فنى تكييف ا/ محمود صربى عمر    

املكتبة 
مدير املكتبة الفنان / مجدى سعيد فرحات    

أخصاىئ مكتبات أ / رشا صالح الدين نرص     
أخصاىئ مكتبات أ / أمرية بدر الدين محمود    
أخصايئ مكتبات أ / جوزيف جورج دميان     
أخصايئ مكتبات أ / رشا عبد الوهاب عىل    
أخصايئ مكتبات الفنانة / أمرية اللبودى    
أخصاىئ مكتبات الفنانة / رشا فتحى     

  
إدارة االمن:

أ.طارق عبد الله أحمد عفيفي           مدير أمن
أ. محمد محمود عثامن حسن                          مرشف الفرتة الليلة

أ. محمد السيد عيل عيل                         مرشف الفرتة الصباحية
أ. رشيف عيل أحمد محروس                         مسئول أمن

أ. حمد شوان محمد جاد                          مسئول غرفة التحكم
أ. عمر محمد إبراهيم عيل                         مسئول غرفة التحكم



قاعة الباب - سليم
أ. داليا مصطفى                                مدير عام املعارض القومية والعاملية

يحيى سالمه                                     مسئول الشئون املالية واإلدارية بقاعة الباب – سليم
عامد عبد املريض                              حاسب آيل
شيامء حسن محمد                           عضو فني
وليد أحمد عرسان                             عضو فني
مينا سعد إبراهيم                             عضو فني
أدهم أحمد بدوي                            عضو فني
وئام عيل عمر                                  عضو فني
أسامء أحمد سعيد                            عضو فني
سارة شكري عيل                               عضو فني
أمرية حسني                                     عضو فني

مروة عبد الحكيم سالمة                     شئون إدارية
جوزيف نادي شوقي                         شئون إدارية
شهرزاد محمد عبد الوهاب                 شئون إدارية

مبركز محمود مختار الثقايف
هبة سيف الدين الحسيني                  مدير مركز محمود مختار الثقايف

خالد عبد العزيز                               مسئول قاعات العرض
عيل أحمد نارص                                مسئول العالقات العامة

شريين إبراهيم الشامي                       مسئول اإلعالم والصحافة واألرشيف
ايفون زكريا عبد امللك                        مسئول الفرتة املسائية

رباب عيل السيد                               مسئول مايل وإداري
هديل محمد طارق                           مسئول األنشطة الثقافية

ياسمني عبد الحكيم محمود                 عضو فني
إلهام عبد النبي محمد                        مسئول إداري

أسامء محمد صفوت                          عضو إداري
والء رأفت محمد                              عضو إداري
محمود أحمد محمد                          أمني املخزن
محمد السيد الكاشف                        فني كهربايئ



 اإلدارة العامة للخدمات الفنية للمتاحف واملعارض
أ. أحمد عبد الفتاح                           رئيس اإلدارة املركزية

أ. إميان خرض                                   مدير عام الخدمات الفنية للمتاحف واملعارض
أ. نرسين حمدي                                مدير إدارة الجرافيك

أ. إميان حافظ                                  مرشف الجرافيك
أ. سمر قناوي                                   مصمم جرافيك
أ. إرساء طه                                      مصمم جرافيك
أ. عبري محمد محمد                          مصمم جرافيك
أ. محمد حامد                                  مصمم جرافيك
أ. سمر عيل                                     مصمم جرافيك
أ.سوزان عبد الواحد                           مصمم جرافيك
أ.شيامء عثامن                                  مصمم جرافيك
أ سارة ربيع                                     مصمم جرافيك
أ.سارة نبيه                                      مصمم جرافيك
أ. أحمد لطفي                                  مصمم جرافيك

أ. رجب الرشقاوي                              مدير إدارة املطبوعات
أ. إسامعيل عبد الرازق                        إرشاف مطبوعات

أ. سامح العبد                                   مراجع لغوي
أ.هدى مريس                                    مراجع لغوي

أ. مروة صالح                                   جمع مادة
أ. حامده فايز                                   خط عريب
أ. أحمد الوكيل                                  خط عريب

أ. أحمد الشافعي                              مهندس صيانة
أ. صفاء عالم                                    مسئولة التوثيق الفني
أ. أبو زيد عبد املقصود                        شئون مالية وإدارية

أ. جيهان عيل                                   شئون مالية
أ. عادل عمر                                    عضو إداري

إدارة التوثيق اإللكرتوين
أ. عيل محمد عيل                              مدير إدارة التوثيق اإللكرتوين

أ. سيد عبد النبي سيد                       مصور فيديو و مونتاج
أ. محمد حنفي حسني                        مصور فيديو

أ.جامل شحاتة محمد                        مصور فوتوغرافيا
أ. أحمد محمد عويس                       مصور فوتوغرافيا

أ. أحمد عمرو عبدالعزيز                    مصور فيديو
أ. رشا فوزي سعد                             مصممة جرافيك








