




تأســيس بينالــي الطفــل إنجــاز ثقافــي جديــد يأتــي اســتجابة لرؤيــة فخامــة الرئيــس بضــرورة االهتمــام بمواهــب 
الطفولــة والنــشء إيماًنــا ووعًيــا بدورهــا المؤثــر فــي بنــاء شــخصية الفــرد وتهذيــب الوجــدان ومنحــه قــدرة 
االســتجابة للــذوق وللجمــال .. وهــي اســتراتيجية للدولــة المصريــة تســتهدف المســتقبل بإعــداد جيــل يؤمــن 
بالمبــادئ اإلنســانية، قــادًرا علــى التعبيــر عــن أحاسيســه وإنفعاالتــه بــأدوات الجمــال والخيــال، مســتمتًعا بــكل 

حواســه وُمستأِنًســا بهــا ضــد صــور القبــح والتطــرف والكراهيــة.

  اأ.د. اإينـا�س عبـدالدايـم   

وزيــر الثقافــة





بينالــي الطفــل.. الحلــم.. يتحقــق هــي لحظــة ميــاد حــدث كبيــر وهــام يتبنــى مواهــب األطفــال ويحتضنهــا مــن 
ــر رســالتها  ــون وإدراك قيمهــا وتقدي ــة لممارســة الفن ــع الجاذب ــز والدواف ــا الحواف ــم، خالًق ــف أرجــاء العال مختل

المعنيــة بالجمــال.
لطالمــا حلمــت أن تــرى النــور فكــرة وجــود بينالــي فنــي دولــي للطفــل علــى أرض مصــر.. فأنــا شــديد الشــغف 
بعالــم الطفولــة المفعــم بالطاقــة والخيــال والبــراءة ووهبــت لــه الجانــب األعظــم مــن تجربتــي الفنيــة محــاوالً فــي 
كل عمــل استشــراف جانــب مــن هــذا العالــم الحالــم النقــي.. وهــا هــو الحلــم يتحقــق ويــرى النــور كحــدٍث حقيقــي 
يؤكــد فعــاً وليــس قــوالً إيماننــا بــدور الفنــون فــي التســامي بــروح اإلنســان وتهذيــب أفــكاره، وبالبــدء مــع هــذه 
الســن المبكــرة نكــون جاديــن فــي خطواتنــا الطموحــة نحــو مســتقبل ال يقبــل إال الحــب والجمــال، كنتيجــة طبيعيــة 
أكدتهــا نتائــج كل األبحــاث التربويــة بــأن تعلــم الفنــون و ممارســتها هــو البيئــة الســليمة والصحيــة لنمــو القيــم 

اإلنســانية الراقيــة.
حلــم يتحقــق بحــدث ُملهــم ألطفالنــا وأطفــال العالــم.. ُيقــدر موهبتهم ويدعوهم الكتســاب مهــارات جديــدة والتعرف 
علــى تجــارب وثقافــات جديــدة متاقيــن فــوق مســاحة لغتهــا الرســمية الفــن وتجســدها نبــت تجــارب إبداعيــة 
مشــرقة باألمــل، يملؤهــا النقــاء الســابح فــي فضــاءات الخيــال المنــزه عــن التوجيــه.. واضًعــا إيانــا أمــام مــادة 
بجانــب زاويتهــا الفنيــة هــي مــادة البــد أن ُتبحــث جيــًدا لفهــم أطفالنــا مــن أجــل محــاوالت حقيقيــة بــأن نُعــد لهــم 
مســتقبل يحمــل مامحهــم ال مامحنــا.. ســعيد بهــذا اإلنجــاز.. وُكلــي شــغف لمشــاهدة دورتــه التأسيســية األولــى 
التــي مــع بــدء فعالياتهــا البــد أن أتوجــه بالشــكر لمعالــي أ.د. إينــاس عبــد الدايــم وزيــر الثقافــة علــى تبنيهــا هــذا 
الحــدث وإصرارهــا أن يــرى النــور.. وشــكًرا لــكل مــن ســاهم وشــارك فــي اإلعــداد لــه مــن أســاتذتي وزمائــي 

الفنانيــن، وكل الحــب لــكل أطفــال العالــم الذيــن يشــاركون فــي هــذه الــدورة التاريخيــة.

اأ.د خالــــــد �ســـرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية





اأ.د. �رسية عبد الرزاق �سدقي  

 رئيس مجلس إدارة جمعية إمسيا مصر للتربية
عن طريق الفن ألفريقيا والشرق األوسط

أطـفال العـالم يبدعون في مصـر
أعبــر عــن ســعادتي الغامــرة لنجــاح هــذا المشــروع الهــام والــذي يحتفــي باإلبداعــات الفنيــة ألطفــال العالــم علــى 
أرض مصــر. يعبــرون فيــه عــن عاقتهــم باألمكنــة وأفضلياتهــم منهــا فتفتــح لديهــم حاســة التأمــل واالختيــار 

والشــغف ثــم ترجمتهــا تعبيرًيــا كــي تؤســس للوعــي باألماكــن التــي تحيــط بهــم بقــدر مــن الحميميــة.
ويعــزز هــذا النجــاح مشــاركة المؤسســة الرســمية مــع المجتمــع المدنــي فــي هرمونيــة متحضــرة حيــث يشــارك 
قطــاع الفنــون التشــكيلية مــع جمعيــة إمســيا مصــر للتربيــة عــن طريــق الفــن المكتــب العربــي ألفريقيــا والشــرق 

األوســط المنبثــق مــن الجمعيــة الدوليــة للتربيــة عــن طريــق الفــن التابعــة لليونســكو.
ــد ســرور مــع أعضــاء اإلمســيا فــي  ــان الدكتــور خال ــادة الفن وقــد شــارك العديــد مــن الزمــاء فــي القطــاع بقي
ــم،  ــذي يليــق بمصــر والعال ــه التأسيســية لتأتــي بالمســتوي ال ــي الهــام فــي دورت إنجــاح هــذا المشــروع الوطن
ــي  ــت البينال ــي تبن ــة الت ــرة الثقاف ــم وزي ــد الداي ــاس عب ــورة إين ــة الدكت ــر للفنان ــي الكبي ــر عــن عرفان ــك أعب كذل
بحــرارة وعــزم والدكتــور خالــد ســرور رئيــس قطــاع الفنــون التشــكيلية بــوزارة الثقافــة واألســتاذ أحمــد عبــد 
الفتــاح نائــب رئيــس القطــاع والفريــق المتميــز مــن قطــاع الفنــون والدكتــور عــادل ثــروت رئيــس لجنــة تحكيــم 

األعمــال الفنيــة.
ومــن أعضــاء اإلمســيا الدكتــور أحمــد حاتــم قوميســير البينالي والدكتــور أيمن نبيه والدكتور هشــام الديــب والدكتورة 

دينــا عــادل والعديــد مــن الزمــاء الــذي كانــت لهــم إســهامات حيوية يضيــق هذا المقــام عن اإلحاطــة بهم.





بينالي القـاهـرة الدولي لفنون الطفل ٢٠١٩
ــوم الموســع  ــم عــن المفه ــال العال ــر أطف ــة بتعبي ــاءت محمل ــي المفضــل( ج ــى ) مكان ــدورة التأسيســية األول ال
للمــكان، ومنــذ بدايــة اســتام أعمــال األطفــال كانــت ســعادتي بالغــة بمــا تحملــه تلــك األعمــال بطاقــة وعفويــة 
وانطــاق فــي التعبيــر الفنــي عــن الموضــوع، و قــد قصــدت اللجنــة المنظمــة للبينالــي طــرح مجموعــة تســاؤالت 

محفــزة لخيــال األطفــال ربمــا ظهــر ذلــك فــي تلــك األعمــال .
ممارســة الفــن حــق لــكل األطفــال كان ذلــك هــو الدافــع لّلجنــة المنظمــة ووزارة الثقافــة متمثلــة فــي قطــاع الفنــون 
ــون كقــوى  ــل لنشــر الفن ــادي و األصي ــذي يؤكــد دور مصــر الري ــي، ال ــذ هــذا المشــروع الوطن التشــكيلية لتنفي
ناعمــة، تجــذب أطفــال العالــم للمشــاركة فــي هــذا الحــدث الهــام وتضيــف لديهــم فــي ســجل طفولتهــم اســتضافة 
مصــر إلبداعاتهــم الصغيــرة ضمــن برنامجهــا الثقافــي. فــي الواقــع أن األطفــال المشــاركين فــي هــذه الــدورة ربما 
هــم فنانــو الــدورات القادمــة لبينالــي الكبــار بعــد أعــواٍم قليلــة، هــذا العــرض يقــدم لنــا علــى أرض مصــر وللعالــم 

مجموعــة مــن فنانــي المســتقبل الذيــن نأمــل أن يغيــروا العالــم فــي المســتقبل القريــب .
أوّد أن أشــكر كل مــن ســاهم بمجهوداتهــم فــي إتمــام هــذه الــدورة التــي أعتــز بهــا مــن فريــق عمــل قطــاع الفنــون 
بقيــادة الدكتــور خالــد ســرور واألســتاذ أحمــد عبــد الفتــاح و األســتاذة راويــة عبــد الرحمــن و األســتاذة داليــا 

مصطفــى واألســتاذ أميــر الليثــي وفريــق العمــل بجمعيــة إمســيا )التربيــة عــن طريــق الفــن( .

اأ.د. اأحــمد حـامت �سعيـد

القوميسيرالعام لبينالي القاهرة لفنون الطفل





يأتــي هــذا البينالــي لتطغــوا معــه أحــام األبنــاء الصافيــة النقيــة لتعبــر عــن طموحــات ودهاليــز رؤيتهــم بوجــه 
عــام مســتخدمين فــي ذلــك ألوانهــم وأقامهــم فــي صفــاء وفضــاء رحــب مرحبيــن بالدعــوة التــي وجهــت لرســم 

مناقشــتهم و رؤى أحامهــم وتأماتهــم وماضيهــم ومســتقبلهم بشــكل كبيــر.
ولقــد كانــت مطلقــة إلرثــاء مفهــوم المــكان والزمــان إلعطائهــا صبغــة التجــوال مــا بيــن الواقــع أو الحلــم فــي 
الداخــل أو الخــارج دعــوة تجــول معهــا األبنــاء فــي كل بقــاع العالــم لــرؤى أوطانهــم وأنفســهم والعالــم بأســره، 
فالحريــة واالنطــاق والاحدوديــة هــي رؤى غيــر مقيــدة بشــكل عظيــم، مــن خالهــا كانــت أعمالهــم المتغيــرة 

فــي الــرؤى واألســلوب والمــكان.
ــاء دور  ــة إلرث ــدورات المتتالي ــة مــع ال ــي نجــد أن اإلضافــة واجب ــى لهــذا البينال ــدورة التأسيســية األول ومــع ال
التربيــة الفنيــة كونهــا باعــث علــى التواصــل، ومــن ثــم الرعايــة واالهتمــام ألجيــال قادمــة جديــدة تحتــاج إلــى 

ــا. ــا وفنًي فهمهــا ورعايتهــا ثقافًي
شــكًرا لــكل مــن ســاهم معنــا فــي إرثــاء هــذا البينالــي ألجيــال تســتحق دوًمــا االبتســامة  والرعايــة والقلــم واللــون 

لنعرفهــم، فهــم جديــرون بذلــك.

 .د ه�سام الديب

القوميسير التنفيذي لبينالي القاهرة لفنون الطفل





ــم  ــال العال ــن إبداعــات أطف ــي والتحــاور والتنافــس بي ــد للتاق ــق جدي ــل أُف ــون الطف ــي لفن ــي القاهــرة الدول بينال
ــن  ــد م ــل العدي ــذا التفاع ــاج ه ــم، وكان نت ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف ــات خارجي ــي منتدي ــوا ف ــا التق ــن طالم الذي
الجوائــز والتمثيــل الُمشــرف ألبنائنــا، ممــا حملنــا مســئولية الحلــم بــأن ُنهــدي إلــى هــؤالء الصغــار ســًنا الكبــار 
ــر اســتضافة  ــى مق ــة إل ــات العالمي ــى المنتدي ــوف عل ــق بهــم وتحولهــم مــن ضي ــرة تلي ــة كبي ــة فني ــا فعالي إبداًع

ــم. ــال العال ألطف
وتحقــق الحلــم وتــم إرســاء قواعــد هــذا البينالــي ليكــون نقطــة انطــاق لهــم للمســتقبل الــذي نثــق أنــه يحمــل 
الكثيــر مــن الطموحــات بهــم ولهــم، ولنؤكــد علــى مســئولية الدولــة ممثلــة فــي وزارة الثقافــة وقطــاع الفنــون 
التشــكيلية وتعــاون مؤسســات المجتمــع المدنــي ممثــاً فــي جمعيــة إمســيا للتربيــة عــن طريــق الفــن - أفريقيــا 

والشــرق األوســط فــي دعمهــا لهــؤالء النــشء الواعــد حلــم المســتقبل ولونــه الزاهــي.

ا . راوية علي عبدالرحمن 

مدير عام اإلدارة العامة للتنشيط الثقافي



أ.د. عــادل ثــروت                                  رئيًسا

أ.د. هنـــاء زيــدان                                مصـر

أ . سـوزان شكـــري                                مصـر

أ . عب�ي عبد هللا طالب محمد                الكويت

أ . سم�ي بن مرزوق بن دهام                السعودية

  Mrs- colleen comerforct                أمريكا

Mrs- jenniece Esmie Anderson        بريطانيا

ن اللجنة د. ماهيناز ماهر وهيب                        أم�ي

أ.د. رسيــــــة صدقـــي                       رئيس اللجنة العليا للبينالي

 أ.د. أحمــــد حاتـــــم                        القوميس�ي العام

د. هشـــــام الديـــــب                      القوميس�ي التنفيذي

ي
أ. راوية علي عبد الرحمن                  مدير عام التنشيط الثقا�ن

د. أيمـــــــــن نبيـــــــه                      عضـــو

د. دينــــــــا عـــــــادل                       عضـــو

ن اللجنة د. سمـر يسـري فرمـاوي                      أم�ي

لجنة تحكيم بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل »الدورة التأسيسية« 

اللجنة العليا لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل »الدورة التأسيسية«
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Xanthe McPhedran
Mahli Blackwell
Oscar Kyneston 
Minti Barnier 

Oscar Dearden 
Ben Petherick 
Charlie Dearden 
LucAy Fraser
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ALEKSANDRA HOMZIUK 
JULIA KONSEK 
ADAM ARASZCZUK 
INKA KACZOR 
MARTYNA MICHALIK 
ALICJA CISAK 
OLIWIER RACIS 
MARTA ZIELEZNY 
WIKTORIA TOMCZYK 
JULIA KRISTOF 
JACEK PALA 
FRANCISZEK LISZKA 
ZOFIA WROBLEWSKA 
ANNA DOROBIS 
KINGA MICHALIK 
PAWEL KAZIROD 
FRANCISZEK LITERA 
NIKOLA NOGLY 
JULIA SUCHANSKA 
JAN POPLAWSKI 
EMILIA KOTAS 
MARIA MEDALION 
DOMINIKA SAJUR
BOGNA ZAJAC 
NATALIA PRZELIORZ 
EMILIA SULEK 
MARTYNA ZAKRZEWSKA 
GABRIELA WIDUCH 

JOANNA SOBOCINSKA 
IRMINS LEPIARCZYK 
JAN KOLUCKI 
HELENA DUDA  
MAGDALENA DZIUŻAŃSKA PRIVATE ART STUDIO Poland
MARIA SZLĘZAK PRIVATE ART STUDIO Poland
ESTERA JANIK-VIDEIRA 
MIKOŁAJ WALCZAK 
WIKTORIA MALEWSKA
HANNA PĘKALSKA
ZOFIA WINIOWSKA 
HANNA WĄCHALSKA 
AGNIESZKA CZYŻEWSKA 
MAJA MAJCHRZAK 
MARIA SZCZUROWSKA
HUGO CHRZANOWSKI-MAŁYS 
MAGDALENA JERMAK 
OLIWIA ŻMIJEWSKA 
AMELIA WALCZAK
EMILIA OCHAŁEK 
MAŁGORZATA FLIGIER 
HANNA BURDZY 
MARTA SZUDYGA 
URSZULA SZYMOCHA 
DORIAN MIRANDA-OGRODNIK
BŁAŻEJ ŻMIJEWSKI 
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Beatriz Costa Moreira 
Francisca Pereira Tavares 
Alice Sofia Marcelino 
Santiago dos Santos
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Mar Enríquez Jiménez 
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Adela Linhartova
Anna Jedlickova
Adela Malenorska
Nicoletta Smolentsena
Sandra Dvoraekova
Robin Mrna
Marketa Klemarova
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Szabo luca emma
Deak aliz anna

Tilk zsofia
Deak andros
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WONG SHUM YIN BETHANY 
WONG SHUN YIN SHAUN 
CHAN NAM HEI AIDAN 
CHEUK HOI LAM MEGAN 
WONG MAYA 
CHAN LUT YEE JUSTINA 
CHEUNG XENIA 
MOK KA LONG 
Jay Kwong 
POON YAN TUNG 
CHAN PO CHI ANGELO 
CHAN WING CHI VINCI 
CHOW CHING WAI 
YAU CHING NGAI 
WONG SZE PUI 
LAM CHUN HEI 
YIP KA YI 
TAM HO SAN 
TANG HOI MAN 
TUNG KEI TUNG 
KWOK CHUNG CHING 
FONG CHO LAM 
CHEUNG KA HEI 

LEUNG MAN TIK 
LEUNG CHING TUNG 
WONG YAT LONG 
LUI YAT HIN 
LI SZE WAI SERENA 
WONG HEI CHING 
CHAN LOK YIU 
CHEN SZE KA 
NG MING MING 
LEUNG CHUN YIU 
ZHOU MAN YU 
CHENG TSZ CHING 
LUI CHIT SHING 
CHENG LOK YI 
CHAN CHING SUEN 
HO YU SUM 
LAU KI 
LI WING CHI 
KONG SZE PUI 
CHENG CHEUK YIN 
CHOI LOK YIU 
CHEN SEN 
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Paris Andreou Hadjipavlou
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Sri-Lanka

THANUMI DE SILVA 



Anton Samuel
Chicioreanu Darius Constantin
Dana Maria
Dotiu Catalin- Maria
Elena Sima 
Eva Constantinescu
Hoge Cosmin Iosif
Lara Mazilu
Meszaros Norbert Cosmin
Monenci Denisa Paraschiva Corina
Neagu Daria Maria 
On Martina 
Pop- Abrudan Hrisanty Adriana 
Popescu Maria- Claudia 
Sturzu Alexandru
Traum Carla

Barsoum Lin 
Dora- 
Iliasa Alma Elena
Jngastreanu Clara Anastasia 
Lawindy Thomas
Lazarica Maria Arina
Panazan Evlin Natalia
Sargious Ebram Nectaries
Zaidi Syed Mohammad
Zakhaz Kovalenko
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U
SA

- Theodore Pellicano.

- MoMI After School collective work by 
PS160Q 6th Grade 

- MoMI After School collective work 
by Queens High School of Language 
Studies 10th11th Grade

video art



Liliien Horvath
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Hong Seung Wan 
Kim Min Kyo 
Kim Min Jun 
Cha Joon Young 
Eugene Kim 
Kim Yi Joon 
Lim Haeun 
Jemma Synn 
Kim Sung Yoon 
Lee Song Kyu 
Kim Min Kyung 
Kim Min Kyu 
Hong Kunwoo 

Choi Yeji 
Cho Yeon Joon Kindergarten
Jeoung Seoyoon 
Daniel Chang 
Lim Jooha 
Lee Hae Song 
Lee Chae Ha 
Lee Jiyeon 
Lee Jung Won 
Lee Yoon Jin
Lee Yoon Sol 
Lee Yoon Gyeol 
Lee Yuha

Lee Seungchan 
Lee Seungmin 
Yoon Kangsol 
Yoo Hyunwoo 
Won Jiwoo 
Yang Chaemin 
Shin Jiwoo 
Seok Jiyoon 
Bae Hayoon
Ma Gaeun 
Kim Jihyo 
Kim Min Ha 
Kim Min Suh 
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Loreley Maria Helene 
Lilli Marie Alter 
Elisa Schock
Heidi Schmidt
Leonie Heinkel 
Viktoria Adrianna Mikotajczy 
Nour Fayez 
Zuzanna Konieczna 
Karolina  Maternik 
Selina Butther
Courtney Jana Brok 
Juliet Stazey Pfau 
Juliet Stazey Pfau 
David Maged Mounir 
Jumana Hany Sobhy Saad 
Farida Tamer Mohamed
Talia Ahmed Shawky Kamel 
Sara Abd El Rahman 
Karma Samer Abd El Ghany 
Lara Hatem  Fouad 
Malak Mohamed El Baroudy 
Lina Ahmed Abd El Rahman 
Mariam Mohamed Amin Khedr 
Adam Ali Abdelwahab Yossef 
Karma George Wagih 
Judy Mohamed Fikry Mohamed 
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Egypt - G
erm

any

Mariam Yehia Soliman 
Malek Emad Salem 
Laila Mohamed Ghuneim 

Ahmed Haytham Tourk 
Anas Emad Salem Radwan 

Anas Emad Salem Radwan 
Adam Waleed El Toukhy 
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آالء عراقـــي عبـــد الفتـــاح

االء محمـــــــد فــــــــاروق

أبانـــوب سعيـــــد خليــــل

إبراهيــم أحمــــد إبراهيــم

إبراهيــم أحمــد الرشبينــي

إبراهيـــم أحمـــــد بـــــدر

أبوبكـــــر عــــزت إبراهيــم

أحمــد أشــــرف إبراهيـــــم

أحمــــد أميــــــن أحمــــــد

أحمــــد باهـر عبدالرحمــن

أحمــــد جمـــــال أحمــــد

أحمـــد حسنـــي الخولــــي

أحمــــد حسيــــن السيــــد

أحمـــد خالــــد أبواملجـــــد

أحمـــد خالـد جامل الديـن

أحمـــد سعــــــد السيـــــد

أحمــد سعيـــــد التابعــــي

أحمـــــد سميـــــر صــــالح

أحمـــــد سيـــــــد ربيــــع

أحمـــــد طــــــارق نبيــــل

أحمـد عـادل عبـد الحفيــظ

أحمــــد عمــــــرو أحمــــد

أحمــــد محمـــد أبوالليـــل

أحمـــد محمـــد السندوبـي

أحمــــد محمــــد جمعــــة

أحمـــــد محمــــد الزامـــك

أحمــــــد محمـــــد أنــــور

أحمـد محمــد عبــدالعزيــز 

أحمــــد محمـــــد سكـــــر

أحمــــد ياســــــر السيــــد

أدم أحمــــــــد صالــــــــح

آدم سامــــــــح محمـــــــد

آدم عاطـــــف البغـــــدادي

آدم عمــــــــر مصطفــــــي

آدم كريـــــــــم خليــــــــل

آدم محمـــــــــد حـــــــازم

آدم مصطفـــــى مختـــــــار

أدهـــم إبراهيـــم مصطفـى

أدهـــم ياســــــر حسيــــن

آرسيـــــالن عبــــدالرحمــن

أروى زكـــــــي أحمـــــــــد

أروي عبــد اللــــــه حســـن

أروى يــاســـــــر محمــــــد

أسامــــة أحمــــد درويـــش

آســــر محمــــد إبراهيــــم

إســـراء إبراهيــــم محمـــد

إســــراء سميـــــر بيـــــدق

إســراء عـادل عبــدالحفيــظ

إســـــراء محمـــد السيـــــد

إســـــراء محمــــــد طـــــه

إســـراء محمـــــد فــــاروق

أسمـــاء إبراهيــــم شلبــــى

أسيـــــل أحمـــد عزالديـــن  

أسيــــل أميــــــن يحيـــــى

أسيــل ســــراج محمــــــود

أشجـــان السيــد عبدالستـار

ألـمـــا رشيــــف مصطفـــي

إليسانـــدرا فـــادي مــــالك

أمـــــل أحمــــــد محمــــد

أمنيــــة محمـــــد يونــــس

أميـــــرة جمــــال الديـــــن

أميـــــرة سيـــــــد محمـــد

أميـــرة عبـد املنعــم محمـد

أمينـــــة عـــــالء رمضــــان

أنــــس أحمــــد عـز الديـن

أنــــــس إســــالم هاشـــــم

أنــــس السيـــــد محمـــود

أنطونيـــو يســــرى حليــــم

أوريليـــا ريـمــــون ذكــــي

آيــــة أحمــــد الحسينـــي

آيــــة أميــــــن محمــــــود

آيـــــة خالـــــــــد عنتـــــر

آيـــــة سامـــــــح سعيـــــد

آيــة عبدالناصـر عبداملنعــم

آيــة هانـــي عبـدالرحمــــن

أيتـــن أحمـــــد محمـــــود

أيتـــن حســـــام الديــــــن

أيتــــن وائــــــل حسيـــــن

أيســـل محمـــــود أحمــــد

إيفـــان مخائيـــــل صبـــري

إميــان أنـــور عبـدالرحمـــن

إميـــــان عامـــــر توفيـــــق

إميـــــان علــــي فـــــــوزي

إميـــان محمــــد الحسينــي

آيـــــــــــــه حسيــــــــــن

إيهـــاب هانـــــي سميـــــر

باســـل محمــــود راشــــــد

بـــــدر أحمــــــد السيـــــد

بسملــة عمـاد عبـد الحميـد

بسملــة ماهـــــر محمـــــد

بسملـــة محمـــد تـوفـيـــق

بسملـــة وائـــل مـحـمـــــد

بسملـــه حســــام إبراهيــم

بـسنـــــت أحمـــد محمـــد

بسنــــت ولــيد عبـداملــويل

بــــــالل أحمــــد محمـــــد

بــــالل حســـان عبـداملجيـد

بيبـــــرس ممـدوح عمــــرو

بيـــرى محمـــد مصطــــفى

بيـــري إسامعيـــل سمـــــري

بيــــري محمـــــد أديـــــب

بيشـــوى وسيـــم طلعــــت

بيمــــن بشــــارة نبـــــــيل

تالـــــيا أحمــــــد ماهـــــر

تاليــــــــــــا أسعــــــــــــد

تاليــــــــا رشيـــــف نبيـــل

تالــــــــيا طـــارق نصــــــر

تسبيــــــح أحمـــد السعـيد

تسنيــــم أحمــــد سعـــــيد

تُـقــــى هشـام عبـدالرحمن

تيـــــــا خالـــــد وجـــــدى

تيـــــا هــــاىن السيــــــــــد

تيـــم مصطـفى الشــــــاذىل

تيـــــم وليــــــد محمــــــد

ثريـــا كمـــــال عبــداللــــه

جاسمـــني عبــداللـه رجـب

جاسمـني مدحـــت شحاتـــه

جايـــدا محمــد عبـدالصمـد

جمــــال محمــد عبــداللــه

جامنـــا محمـــــود السيـــد

جامنــــة حســـــني عـــــيل

جامنــــة محمـــود أحمــــد

جميلــــة محمـــد إبراهيــم 

جنـــــا تامــــــر سعـــــــيد

جنـــا محمـــود مصــــطفى

جنــــا والء الديــن مصطفى

جنة اللـه وليـــــــد عـــــىل

جنــــة توفيـــــق محمـــــد

جنــــة رضـــــــا حســــــن

جنــــــة عمـــــرو سيــــــد

جنــــــة محمـــــد سيـــــد

جنــــه عصـــــام الديــــــن
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جنـــى هشـام صـالح الديـن

جنـــى أحمــد عبــدالشــايف

جنـــى أحمــد عبــدالعظيـم

جنـــى أحمـــــد محمــــــد

جنـــى أحمــد عـبد الوهاب

جنـــــى تامــــر عبــدالسالم

جنـــــى حـــــازم حســـــن

جنــــى خالـــد أبـو املجـــد

جنــــى عمـــــرو أحمــــــد

جنــــــى عمـــــرو حمــدي

جنـــــى محمـــد عـزالديــن

جنـــــى منصــــور محمـــد

جـــــــود أحمـــد محمــــد

جـــــــود حســـام شلــــش

جـــودى  مصطفـى املسـريى

جــــودى أحمـــــد محمـــد

جـــودى عــالء الديــن عـىل

جـــودى محمـد إبراهـــــيم

جـــودي تامــــر حســـــــن

جـــودي محمـد عبدالحميد

جـــــــودي وائــــــــل رزق

جـــــورج ميـــــالد حــــــنا

جـــــــوري أدهــم محمـــد

جـــــوزيف أميــــن شوقــي

جــــويل حنــــــا حلمــــــي

جوليــــــا روبــــرت رفعـت

جوليــــــا ياســــــر حــــــنا

جومــانـــا علــــي محمــــد

جومــانــــا محمــد سمــــري

جــــوناثان مايكـــل نبيــــل

جونيــــر جوزيـــف كـــــرم

جينـــــا سيتــــورت الييــــل

حبيبـــة أحمــد الســــــــيد

حبيبــة أحمــد الرشبيـــني

حبيــــــــــبة درويـــــــش

حبيبــــــــة محمـد السيـد

حبيـــــبة محمـــود عـباس

حبيــــبة هيثـــم الخــــويل

حبيــــبه السيـــد محمـــد

حبيبــــه عــــالء عطـــــية

حجــــازى حمـــاد عـــــىل

حســــام أحمـــــد ســــامل

حســــن أحمـــــد حســن

حســــن جمـــعة عــــباس

حســـــن وسيـــم أورهــان

حـــسني محـــمد حـــــازم

حـــــال أحمــــد عــــــزت

حــــال محمـــود قنديـــــل

حــــــال يحـــــيى زكــــريا

حمــــزة محمــــد رضـــــا

حمــــزة محمــد شمـــروخ

حـــمزة وســـيم أورهــــان  

حمــــزه رامـى نور الديـن

حنـــــــا كامــــل نبــــــيه

حنـــــــني أحمــد حســـني

حنـــــني أحمـــــد فــــرج

حـــــنني زكـــــريا عـبدالله

خالــــد سامــــي سعـــــد

خالد محمد عبدالعـــــزيز

خديجــة أحمـــــد منـــــري

خديجـة حمــــدي عـــادل 

خديجـــة رامـــي محمــود

خديجـة عادل عبدالرحمـن

خديجـــة عـــــالء عــــمر

خديجـة عمــــاد محمــــد

خديجـــة عمــــرو سعيـــد

خديجــــة محمــد لبيـــــب

خديجـــة محمـــود رضـــــا

داريـــن هــادي الحامــــيص

داريـــــن ياســـر جربيـــــل

داليـــا محمـــــد إبراهيــــم

دانــــا أسامــــة سعــــــــيد

دريـــة محــمد عبـدالسميع

دعـــــاء محمـــــد ســــــيد 

دنيـــا محمـــد عبـد الرحمن

ديــمة أحمــــــد محــــــمد

دينـــــــــــــا إيهــــــــــاب

ديـــنا عبد الغني عبدالحميد

ديـــــنا محـــمد الدســوقي

ديـــنا محمــد عبــدالســالم

دينـــا محمــــود شعـــــبان

رامي سيتورات اليسيلهاليويل

رانـــــا إكرامــــي محمـــــد

رانيـــــا ريـــاض أبـوالفضــل

ربــــــاب أحـــمد عطيـــــة

ربـــــاب محمــد إبراهــــيم

رحـــــاب عمــــرو محمـــد

رحمــــة محمـــــد فـــاروق

رحمـة محمـد عبـدالســـــيد

رضـــــوى إيهـــاب بيـــومي

رغــــد أحمـــــد محمــــــد

رغــــد شــــريف مســـــتور

رغـــد محــــمد صــــــــالح

رغـــــد محـــــمد عبــدالله

رغــــد محــــــمد كامــــــل

رغـــــد ياســــني خميـــــس

رقيـــــة إســـــالم فتــــــحى

رُقـــــية سامـــــح كمــــــال

رقــــــية محــــمد صـــــربى

رقـــــية محمـــد محمــــود

رقــــيه تامـــــر فـــــــاروق

رنــــــا إيهـــــاب فـــــاروق

رنــــــا مجــــدي املغــــربل

رنـــــا محــــمد يوســــــف

رنيـــــم محـــمد فتــــــحي

رهـــــف رامـــي عبدالقادر

روان إيهـــاب محــــــــــمد

روان ناصـــــر عـــبدالـعــال

روان محمـــــــد إبراهيــــم

روديــنا سعـــد حســــــــني

رودينـــا ماجــد حســـــــنى

رودينــــا محمــــد كـــــريم

روال شــــريف عبــداملنـــعم

رويـــدة محـــمود أحـــــمد

ريتــــا يوســـف هــــــــايك

ريتـــــاج  محـــمد محــسن

ريــــتاج أسامــــة محمــــد

ريتـــاج طـــارق محــــــمد

ريتـــاج عــادل عبـدالحفيظ

ريتـــــاج محــــمد عــــادل

ريتـــــال عمــــرو جـــــــاد

ريــــم أحــــمد مصــــطفى

ريـــــــم حـــسام عـــــــنرت

ريــــــم سامــــح محـــــمد

ريـــم طـــــــارق عــــــــيل 

ريـــــم عـالء الـدين قنديــل

ريـــــم محــــمد فــــــوزي

رينـــــاد  محــــمد محــسن

ريهــــام عـبدالرحيم شـحاته

زاد أحمـــــــــد محـــــــمد

زايـــد محمــــــد عــــــــىل

زياد محـــــمد حــــــــــازم
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زيــــاد ياســـــــر جربيـــــل

زين الديـــن إســالم ســامي

زينـــب عصــام مصــــطفى

زينــــة محــمد أســــــــامة

زينــــة وليــد عــبدالـــعزيز

زينــــة أميـــــــن سعــــــيد

زينــــة محــــمود مصـطفى

زيـــــنة يحـــــيى زكــــــريا

ساجــــي محــــمد شــعبان

ســــارة إبرهيـــــم فـــــراج

ســـــارة زهــــري محــــــمد 

ســــارة فصــــيح خـــــــــري 

ســـــــارة محــــمد أحمـــد

ســــارة محــمد  الصــــــياد

ســــــارة مصطــفى ســـعد

ســـــارة هيـــــثم عـــــــىل

ســــــارة وائـــــل محــــمد

ساميـــــة محــــمد الصــياد

ستفـــــني مجـــدى فــاروق

سجـــا حســـــن إبراهــــيم

سجـــدة إســـــالم أحـــــمد

ســدرة محمد صـالح الديـن 

سلمـــــــان عبـدالرحـــــمن

سلمــــــى أيـمـــن حســـن

سلـــمى خــــالد طلـــــعت

سلمـــــى أحمــــد وهــــبة

سلمـــى إسمــاعيــل شنــب

سلمــى سامــي أبـو كلـــيلة

سلمــــى طـــارق مصـطفى

سلــــمى عمــاد إبراهـــــيم

سلمــــى محــمد إبراهـــيم 

سلــــمى محــمد إسامعــيل

سلمـــى محـــمد حســــــن

سلمــــى محــــمد إبراهيم

سلــمى محــمد مصــــطفى

سلــمى مصطــفى ياســــني

ســام أحـــــمد فـــــــــؤاد

ســـام الســـعيد اإلمـــــــام

ســـام حســــن إبراهـــــيم

سمـــــا حمــــادة يوســـف

ســــام صـــــالح طـــــــاهر

ســــام عـــادل الســـــــــيد

سميـــــة محمـــــد عـــــىل

سنـدس أســـــامة محمــــد

سنـــدس تاـــمر محــــــمد

سهيــــلة محـــــمد كـــامل

سيـــــبال محــــمد جــــابر

ســـرييل عصـــام عاطـــــف

سيـــــف أحمـــد شعــــبان

سيــــــف عمـــاد عفيـــفى

ســــيف عمـــــرو أحـــــمد

سيـــــــــــف قــــــــــناوي

سيلــــني بيشــوي القمـــص

شــــادي جـــــــون ســـــام

شـــــادية كـــــرم حســـــني

شـــــذى خالــــد طــــلعت

شــــريف خالد عبد العظـــيم

شهـــاب الديـــن عـــــــادل

شــهد أسامـــة مشـــــــــاىل

شــــهد ســــعيد رشــــــدي

شـــهد عـــــــالء محــــــمد

شــــهد عمــاد عبــداملنــعم

شـــهد محمـــــد أنــــــــور

شــهد ناصــــــر عبـــــــاس

شهـــد هـــاين عبــدالـــرازق

شيـــــامء محــمود محـــمد

صــــالح أشـــرف أحـــــــــمد

صفــــاء البـــــــييل محـــــمد

عالـــــيا أميــــــن أحـــــــــمد

عايـــــدة محــــمد عاطـــــف

عائشـــة ماجـــد إسامعــــــيل

عائشــــة محـــــــمد أحــــمد

عائــــشة مختـــار محــــــــمد

عـــبدالرحـــــــــمن أحــــــمد

عبــــــد الرحـمن عـــيل أحـمد

عبد الرحمن محمد عبد الحافظ

عبــــد العـزيز أميـن مصطــفى

عـــبدالجـــواد محمــد ربــــيع

عبـــدالرحمـــــن أحـمد سعيد

عبـــدالرحمـــــــن رمضــــــان

عــبدالرحمــــن طــارق ســـيد

عبـــدالرحــمن محمــد السـيد

عـبدالرحمــن محــمد مغــازي 

عبــدالرحـــمن محـــمد ذكــي

عبـدالله أحـمد عبــدالحكــــيم

عـبداللــــه إســـالم عبـدالــــله

عـــبداللـــه ـعادل الســـــعدين

عبــداللـــه محمــد رمـــــضان

عـــــــــال يحـــــي الســــــيد

عـــىل الديـــن محــــمدعـــيد

عــــــىل رضـــــــــــا عـــــــىل

عـــىل عمــــــــرو فــــــــاروق

عـــيل أحمـــــــد سعـــــــــيد

عـــــيل عـــــامد إبراهـــــــيم

عـــــيل محـــــمد طـــــــــــه

عــــيل وليـــد عبــــدالــــسالم

علــــــياء إسامعيــــل شنــــب

علـــــــــياء زكــــريا عــــــــىل

عماــد سعــــد الســــــــــــيد

عمـــار محمــد عبــدالحليـم

عمـــــــر أحــــمد محــــمد

عمــــر تامـــر عــــبدالخالق

عمـــر عـــــالء يســـــــــري

عمـــــر محــــمد حلمـــــي

عمـــــر محمـــــد قوطـــــه

عمــــر ممـــدوح عـزالديــن

عمـــــر هـــــشام محـــــمد

عمــــــرو أميــــــن طـــــــه

عمــــرو عمـاد الديـن محمد

عمـــــــرو محــمود حســـن

عنـــــــان عصـــام مصطــفى

غيــداء خالـــــد غمــــــــري

فــــــارس أبــــو العيـــــــنني

فــــــارس حسـام أبـو العـنني

فاطمة الزهراء محمد الحساين

فاطـــــمة الســـــيد محــمد

فاطـــــمة أميــــن مـــــــطر

فاطــمة عـــادل أحـــــــــمد

فاطـــــمة عــــالء الديــــــن

فاطـــمة محـــمد إســـامعيل

فاطمـــــة محمـــــد محمود

فاطمـــه محمــــد أحــــــمد

فتحـــــية ســـــيد محــجوب 

فــــراس الســـيد محـــــمود

فــــرح حســــني عـــبدالغني 

فـــــــرح فكـــري خليـــــفة

فــــرح محــــسن محــــــمد

فرح محــــمد إبراهـــــــــيم

فـــرح محـــــمد حســـــــني

فــــرح هـــــشام محــــــمد

فرحــــة مــــحمد خلــــــيل

فريـــــدة أحمـــــد الخــوايل
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فــــريدة أحــــمد حامـــــد

فريــــــدة أحـــمد فـــــحي

فريــــــــــدة تــــــــــــامر

فريـــــدة تــــــامر الســـيد

فريــــدة خـــالد إسمـــاعيل

فريـــدة شـــــوقي محـــمد

فريـــدة طـــاهر عثــــــامن

فريــــــدة عصـــــام نصـــر

فريــــــدة عمــرو فريــــــد

فريـــــدة محـمد ابراهــــيم

فريـــــدة محمـــد فـــــريد

فريــــــدة محــــمد أحــمد

فريـــــــدة محــــمد ثـروت

فريـدة محـــــمد حلـــــمى

فريدة محــــمد عـبداملنعـم

فريـــــدة محـــمد فـــاروق

فريـــدة هشــام عـبدالحليم

فريــــدة ياســـر محــــــمد

فلوباتـــــــري ميـــنا عــــادل

فـــريوز يحـــيى عـبدالعـزيز

قســـــمت محـمد مصطفى

قـــمر عـبدالـرؤوف الطـالب

كـــادي محـــمد أديـــــــب

كـــاراس إسحـــق غبــــريال

كاراس صبحـــــي شحـــــاتة

كــــــارال محمــــد كــــاملو

كارمــــــا تامــــــر فــــــؤاد

كارمــن مـــروان محـــــــمد

كاريـــــن جمــال عبــــــده

كرمــــة محـــمد مصـــطفى

كريـــم أحمــد عبــداملنعــم

كريــــم أحمــــد عمــــــرو

كريـــــم أحـــــمد محــــمد

كريــــم أحمـــد غـــــــــايل

كريـــم أحمـــد مصــــــباح

كريـــم أشـــرف إســـامعيل

كريـــم خلـــــف محـــــمد

كريــــم طـــارق فـــــــــؤاد

كــــــــنزي أســـامة مطــــر

كنــــــــزي تامـــر فــــــؤاد

الرا محـــــــمد طــــــــــــه

النا محمــــــود محـــــــمد

لُجـــــني كــــريم الســــــيد

لجــــــني محمــــد عاطــف

ملـــار محمـــد سعــــــــــد

ملعــــان ريــاض عــــــــوض  

ملـــــى هــــــــاين محــــمد

مليــــس محــــمد أحـــــمد

لوجــــــي أحــــــمد زكـريا

لوجيـــن طـــــه العربـــــي

لوجيــن محســـن قاعـــــود

لــي لــي وليــــد الربـــــاط

ليــــان محمـــــد أحمــــــد

ليــــان محمــــود محمــــد

ليلــــى أحمــــد الرسســــي

ليلــى عمـــــرو إبراهيـــــم

ليلــــى محمــــــد طلبـــــة

ليلـــــى هشـــــام أحمـــــد

ليـــن رضــــــــا بسيونـــــي

لينـــــا أحمــــــد صالــــــح

لينـــــا خالــد جمـال الديـن

لينــا خالـــــد  السامحـــــي

لينــا عبـدالرؤوف الطرانيـس

لينـــــا عمـــــــر فـــــاروق

لينــــــة محمــــد الربعــــي

ماجـــــد رشيــــف محمـــد

ماجــــي ماهـــــر موســــي

مارسلينـــــو هانــــي نبيـــل

ماروسكـــا ماجــــــد رضــــا

ماريـــا مدحــــــت مكـــرم

مارينــــا سعيـــد جرجــــس

مــــازن أحمــــد النقيــــب

مــــــازن أشــــــرف السيــد

مالـــــك مـــــروان محمـــد

ماهــــــر أيـمــن ماهــــــر

مايـــــا أحمــــــد محمـــــد

مايـــا نائـــــل عبد املنعـــم

محمــــد أحمــــد الطيـــب

محمــــد أحمــــد بطيشـــة

محمــــد أحمــــــد زيـــــن

محمـــــد البــــــدر نصحـي

محمــــــــــد العباســــــــي

محمـــــد تامــــــر أحمــــد

محمــــد سامــــــح أحمـــد 

محمـــد عمــــــرو متـــــراز

محمـــد عمـــــرو محمــــد

محمـــد مصطفــــى هاديـة

محمـــد ياســـــر محمـــــد

محمـدعبدالرحيم عبدالفتـاح

محمـــود محمــد محمــــود

محمــود مؤمــــن الزلبانـــي

مــــرام فهمـــــي محمـــــد

مـــــرام محمـــــد السيــــد

مـــــروان أيــــمن السيـــــد

مــروان عطيــــة إبراهيـــــم 

مريــم إبراهيـــــــم شلبـــي

مريــــم أبوالخيــــر علــــى

مريـــــم أحمــــد جمـــــال

مريـــــم أحمــــد كمــــــال

مريــــم أحمــــد محمــد

مريــم أحمـــد الدسوقـي

مريــم أسامـة عبدالحميد

مريـــم إســــالم أحمــــد

مريــــم تامــــر حســــن

مريــــم جمــــال محمـد

مريم حسام الدين مصطفى

مريـــم حســــام عنتــــر

مريـم رشيـف عبد املنعم

مريـــم عاطــف خليــــل

مريـم عبـدالظاهر محمـد

مريــم عــالء الدين سعـد

مريــم عـــــالء محمــــد

مريـــــم علـــي صــــالح

مريم عمرو عبد اللطيـف

مريــم عـــوض سكرانـــه

مريـــم كريـــم محمــود

مريـــم مجــدي كامــــل

مريـــــــــــم محمــــــد

مريـــم محمــد التابعــي

مريم محمد زين العابدين

مريـــم ممــدوح مختــار

مريــم يوســـف محمـــد

مصطفــى عبــده شحاتـة

مصطفــى محمــد صالـح

مصطفــى عــادل خليــل

معتـــز طــــارق أحمـــد

معتـــز محمـــد شعبــان

مــالك تــامر عبدالســالم

ملـــك أحمــــد إبراهيـم

ملــك أحمــد أبوالحمـــد
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ملـــــــك أحمــد الدسوقــي

ملـــك أحمـــــــــد خليـــل

ملـــك أحمــــد القلشانــــي

ملـــــك أحمــــــد محمــود

ملـــــك إســـــالم محمـــــد

ملــــك بركــــات املحـــالوي

ملـــــك تامــــــــر السيــــد

ملــــك تامــــــر عثمــــــان

ملــك رشيـف عبـــدالحميـد

ملـــــك شـــــريف محمـــد

ملـــــك طـــــــارق سيـــــد

ملــــك عبــدالعزيــز شبـــل

ملـــك عصــام عبداملهيمـــن

ملـــك عمــــــــرو سميــــر

ملــــك محمــــد ممــــدوح

ملــــك هشـــــام محمــــود

ملــــك هيثـــــــم جـــــالل

ملـــــــك ياســــر بركـــــات

مليكـــــة تـــــام هاشــــــم

مليكـــــة محمــــــود سيـد

منــــار خالـــــــد سعــــــد

منــار محمــد عبــدالـــرازق

منــــار مدحــــــت صابــــر

منــــار ناصـــــر أبواليزيـــد

منـــــة أحمـــــد مختــــــار

منــة اللــه سامـــح محمـــد

منــة اللــه طــــارق أيـمــن

منـــة اللـه عبـداللـه كمـــال

منــة اللـه محمــد أبـو العـال

مهـــاب كمـــــال يحيــــــى

مهـــاب محمـود مصطفـــى

مهنـــــد أميــــــر أحمـــــد

مهنـــــد هيثــــم إبراهيـــم

ميـــــار ماجــــــد فتحــــي

ميــــــار مـــــــازن سيـــــد

ميــــار محمـــد الطوخــــي

ميـــــرا محمــــــــد طـــــه

ميــــرال أحمـــــد منصـــور

مرينـــــا عصــــام طلعــــت

مرييــــت ماجـــــد عزيــــز

ميالنيـــا فـــــادى توفيــــق

مينــــا أميـــر أنــور غريبـال

مينـــــا عصــــــام عشـــــم

مينــــا ممـــــدوح فهيـــــم

ناتالــــي نبيـــــــل سعـــــد

نـــادرة عــــادل عبدالعـــال

ناديــــن إيهــــــاب محمــد

نانســـي محمـــد سليمـــان

نجـــالء حامــــد أبوالعنيــن

نـــــــدى أحمـــــد حمـدان

نـــدى محـمد صـالح الديـن

نـــــدى نـــــــادر أحمـــــد

نـــــدى أحمـــــد السعيـــد

نــــدى حسيــن  الرشقــاوي

نـــــدى عزيــــــز هاللــــي

نـــــــــــدى ناصـــــــــــــر

نضــــــال أحمـــــد عيـــــد

نعمـــــــة سعيـــد نظيـــــر

نغــــــم جمــــــال محمــد

نغــم كمــال الديـن أحمـــد

نهـــى فتحـــي عبداملنعــــم

نهــــى فــــــــرج عبـداللــه

نـــــور أحمـــــد محمــــود

نـــــور أحمــــــــد فـــــؤاد

نـــــور أحمــــــــد وهبــــة

نــــور إســـــــالم عيــــــــد

نــــور اإلســـــالم مؤنـــــس

نـور الديـن محمــد خيـــري

نـور الديـن هاين عبـدالستار

نــور الهــدي محمـد بريسـة

نــــور أميــن عبـــدالستـــار

نــــور إيهـــــــاب حمـــدي

نــــــور حســـــام حســـــن

نـــــور حســــــام شوقــــي

نــــــور حســــام محمـــــد

نـــــور صـــــالح صالــــــح

نـــــور عاطـــــــف سيــــد

نـــــور عصمـــت محمـــــد

نــــــور غــــــازي فــــــؤاد

نــــور محمــــــد السيـــــد

نـــــور مصطفـــى إبراهيــم

نــــور ياســــــــر محمـــــد

نــــوران محمـــد محمــــود

نورايـــــة عــــادل أحمــــد

نورهــــــــان أحمـــد سيــد

نورهـــــــــان خالـــــــــــد

نورهـــان ديــــاب منصـــور

نورهــــان سامــــي أحمـــد

نوريـــن محمـــد الطوخـــي

نوريــــن محمـــود محمـــد

هاجـــر أشـــرف محمــــــد

هاجـــر وائــل عبداملحســن

هاشـــــم  تامــــــر عشــري

هالــــة أحمـــــد حسيــــن

هالــــــة أحمــــــد مقبـــل

هبــة اللــه خالــد بركــــات

هبـــــة علــــي إبراهيـــــم

هبــــــة هانـــــي حسيـــن

هشـــــام علــــــي سعـــــد

هشــــام منتـــرص عبداملنعم

همــــس وليــــــد محمــــد

هنـــا حسـام الديـن حاتـــم

هنـــــا خالــــــد محمــــــد

هنــــا طــــــارق حمـــــدي

هنــــا عاطــف عبــد الجيـد

هنــــا علـــــــي صالـــــــح

هنــــــــــــا قنــــــــــــاوي

هنـــــــا كريــم عبـــداللـــه

هنــــا مصطفـــى محمـــــد

هنـــا هشـــــام الجمـــــــل

هنــا هشـــام صــالح الديـن

هنــاء صابـــــر الحسينــــي

هنــــاء محمـــد الهــــواري

هنـــادي وائــــــل محمــــد

هيــــا أشــــرف الصـــــواف

هيـــــا ماجــــــد مصطفــى

هيــــا هانـــــــي السيـــــد

وفــاء مجـــدي حسـب اللـه

يـــــارا محمــــد يوســـــف

ياسميـــن خالـــد التهامـــي

ياسميـــن سعيــــد إبراهيـم

ياسمني عبد النارص عبد املجيد

ياسميــن عبـــــده محمــــد

ياسميــن محمــد إبراهيــــم

ياسمينـــا أحمـــــد عثمـــان

ياسمينــــا أحمــــد مصبــاح

ياسمينـــا محمــــد أحمــــد

ياسيـــــن أحمـــــــد علـــي

ياسيــــن شــــادي محمــود

ياسيــــن عمـــــرو محمـــد

يامـــن حمـد عصـام الديــن

يامــــن محمــــــد سالـــــم
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يحيــــــى وليــــــد يحيـــى

يحيــــي أحمـــــــد نـــــوار

يحيـــى أسامــة عبدالستـــار

يحيـــــى حمـــــزة الحلبــي

يحيــــى رامــــي محمــــود

يحيــــى عمـــــر محمــــود

يحيـــى مجــــدي الخطيــب

يحيــى محمـــد العربــــــي

يحيــى نصــر الديـن محمــد

يــــس أحمــــد عبـــد اللــه

اليســــار مرهــــف حسيــن

مينـــــــى محمــــــــد رزق

مينــــى ياسيـــــن أحمـــــد

يوســــف أحمــــــد أسامــة 

يوســـــف أحمـــــد بشيـــر

يوســـــف أحمـــــد متــــام

يوســــف إســــالم مؤنــــس

يوســـــف أميــــن فــــاروق

يوســف خالـــــد محمـــــد

يوسـف صفـوت عبـد املجيـد

يوســــــــف عرفــــــــــــان

يوســـــف علــــي عاطـــف

يوســــف كريــــم السيــــد

يوســــف محمـــد إبراهيــم

يوســــف محمـــد الــورداين

يوســــف هشـــــام عبـــاس

يوســــف وائــــل محمـــــد

يوســــف وليــــــد محمـــد

يونـــــس أحمـــــد شوقـــي

حبيبـة عامد الديـن إبراهيـم

فاطيمــــا حــــازم محمـــود

خديجــــة أحمــــد محمـود 

زيـــن طـــــارق املهــــداوي

فريـــدة إســـــالم محمـــود

بيــــــري أميـــــن فتحـــــي

مافيـــل إيهـــــاب أديــــب

ديــــالرا أشـــــرف طاهــــر 

الرا أحمـــــــــد عــــــــادل 

ســـــالف طــــارق أحمــــد 

مريـــــم حســـــام توفيـــق 

رينـــــــاد عمـــــر جــــــاد 

سليــــــم عبـــد القــــــادر 

مليكــة إسامعيـــل زهـــدي 

ياسميـــن أميـــن أبوالوفــــا

الرا إســــــــالم فــــــــاروق

كنـــزي محمـد عبد املنعــم 

بيــــري أميــــــــن هيثـــــم 

زينـــــة أحمــــــد فتحــــي

فريــــدة تامـــــــر نـــــادر 

أسمـــــاء جمـــــال عبـــده 

منـــــــة سميــــــر سيـــــد

هنـــد جمـــال عبدالعاطــي 

ليلـــــى عمـــرو إبراهيــــم 

إنجــــــي مـــــراد محمــــد 

أميـــــــرة عبـــــد املنعــــم 

هبـــــــــــة السيــــــــــــد 

ســـــــــــــارة هيثــــــــــم 

منـــــــــــــة سميـــــــــــر 

منـــــــــــــة طـــــــــــارق 

علـــــي عبــــــد البــــــاري

ماجـــــد مؤمــــن الزلبـــاين 

عمــر محمـــد عبـد العزيــز

مريــــم رشيـــــف إمـــــام 

سامليــن حســـــام ماضــــي 

تاليــا وائـــــل العجـــروادي 

مايـــــــا عمـــــرو حاتـــــم 

يوســـــف وائـــــل صــــالح 

إبراهيـــم عمــــرو فـــاروق

دميـــا محمــــد مصطفــــى

يحيـــى محمـــد املصطفــى

مريـــم محمـــــد شحاتــــة

ليــــال حســـــام سويلـــــم 

رقيــــة محمــــد بسيونـــي

هنــــــا رانــــــي محمـــــد 
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عــلـي  قـــرشــــي  
فــاطيمـا  ابـراهيــم 

حـــمـــد  الـشـــارة                        
عيسى احمد حسن                

      Isabella Aquino Alan



هديل السيوطى
 ريــــم جمـــال
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زيـــنــب صــالـح
 حـياه عـــقـــيـــل 
 جـمـانة خـــالــــد
 بدريـة الــمـزيــن
 تـرمـــز جـــمــال
 مـلـــك مـــدحــت
 ســارة اســـامـــة
 ريان عبد السالم 

 لطيفة عــبد الكريــــم
 نوره محمد الــسـيـــف
 ماريا ابراهيم اشكنانى 
  طيبة خــالـد محـــمــد 
 يعقوب بـدر فــــيصــل
 لــــولـــــوه عــــــــادل
  ربـــــاب حـــســيــــن 
 شيخة محمد الحمدانى 

 لولـوه حســن عبــد هللا 
  ريــــــــم خـــــــــــالــد 
 ريان عبد السالم محمد 
 شوق مشارى حسيـــن 
وضحــــى إســمــاعيـــل 
عـبد العــزيز صـــالــــح 
انفـــال باســـــل وحيـــد
فـــاطـــمــــه أســـعــــــد
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وسام سـمــير الدهام
جــــــودى مـعــتــــز
احمد مسفر محــمــد

اواب عبد الفتاح مكـى
ريـان تركـى شــنـان 
يـاســر احـمـد عـمـر 



السعوديه
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بينــاىل  بجوائــز  الفائزيــن  أســاء 

الطفـــل لفنــون  الــدوىل  القاهــرة 

) فئة 4: 5 سنوات(

	

	

أطفال نادى اسبورتينج الرياىض    املركز االول    مصــــــــر

        Lucy fraser   The Third Prize   Australiaيحـــى محمـــد املصطفـــى    املركز الثــــاىن    مصــــــــر
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الفـائزون بجوائـــز بينالــــى

 القاهرة الدوىل لفنون الطفـل

) فئة ٦: ٩ سنوات(
حبيبـــة عمــــاد الديــــــن

املركــــز االول    مصــــــــر

Eva Constantinescu فاطيمـــا حـــــازم محمــــد    املركز الثــــاىن    مصــــــــر

 The Third Prize  Romania  



الفـائزون بجوائـــز بينالــــى

 القاهرة الدوىل لفنون الطفـل

) فئة ١٠: ١٣ سنوات(
بيــــــرى اميــــــن فتحــــــى

املــركــــز االول       مصــــــــر

On martina  The Second Prize   Romania

	

	

	

مافيل ايهــاب اديـب كامــل    املركز الثـالـــث    مصــــــــر
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الفـائزون بجوائـــز بينالــــى

 القاهرة الدوىل لفنون الطفـل

) فئة ١4: ١٨ سنوات(

	

 Dotiu  Catalin-Maria The First Prize Romania 

فريـــــدة تامـــــر نــــــادر

املركز الثــــاىن    مصــــــــر
LI-WING-CHI The Third Prize Hong Kong - China



الفـائزون بجوائـــز بينالــــى

 القاهرة الدوىل لفنون الطفـل

) فئة ذوى قدرات خاصة تحت ١٨ سنة(
يوســـــف هشــــام عبــــاس

املــركــــز االول       مصــــــــر

محمد مصطفى هدايت عباس    املركز الثـالــث    مصــــرجوزيــف أميـــــن شوقــــــى    املركـز الثــــاىن    مصــــــــر
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الفـائزون بجوائـــز بينالــــى

القاهرة الدوىل لفنون الطفــل

)جائزة خاصة بلجنة التحكيم(

	

 )أطفال أملانيا و مرص( املدرسة األملانية                لجنة التحكيم





فريــــق عمـــــل التنشيــــط الثقــــايف:

عبيـــر أنــــــور                                

ابتسام بركــــات

عناية محمد السوهــاجـي

سنـاء سالـمـــان

محمــد سميـــر

والء صـــــــادق 

إدارة املتحف الجوال                                

إدارة الـورش الفنيــة                                   

اإلدارة الـمركزيـــــــة للمتـاحـــف واملعــــــــارض

اإلدارة العامة للخدمات الفنيــة للمتاحف والـمعارض

إدارة الجرافيك

إدارة املطبوعات

إدارة التوثيـــــق االلكتـــــروين

إدارة الـمستنسخات

اإلدارة العامــــــة للرتميـــــم

اإلدارة العامـــة للمعـــــارض

متحــف محمــــود مختــــار

مركـــــز رامتـــــان الثقــــايف

متحــف الفــــن الحديـــــث

اإلدارة الـمركزية لـمراكز الفنــون

مركــــــز الجزيـــــرة للفنـــــون

اإلدارة العامــــة للعالقــــات العامـــــة واإلعـــالم

إدارة الرتجمــــــة

كلية الرتبية الفنية

كـــــل الشكــــر والتقديــــر للمواقــــع التاليـــــــة:


