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اســتمراًرا  لرعايــة كرميــة مــن الســيدة الفاضلــة إنتصــار الســييس قرينــة فخامــة رئيــس الجمهوريــة للفعاليات 
الكــرى املخصصــة للطفــل .. دعــًا وتشــجيًعا .. تــأيت الــدورة الثانيــة مــن بينــايل القاهــرة الــدويل لفنــون الطفــل 

هــذا املحفــل الــدويل الــذي نجحنــا يف تأسيســه يف عــام 2019؛ كخطــوة جديــدة يف االتجــاه الصحيــح نحــو االهتــام 

بفنــون الطفــل ملــا لهــا مــن دور فاعــل يف تنميــة وصقــل شــخصيته .. ونشــهد كيــف تحمــل هــذه األجســام الصغــرة 

عقــوالً ُمبدعــة.

ــن  ــة ب ــة التواصــل والتفاهــم الحقيقي ــون لغ ــا أن الفن ــدوا دامئً ــة ليؤك ــال 25 دول ــع أطف ــرى مــر يجتم ــى ث ع

الثقافــات .. مــع مشــاركة صادقــة لألطفــال ذوي الهمــم تُحقــق غايــة الدمــج األمثــل واالنخــراط يف املجتمــع بأمــان 

وثقــة .. مســتهدفات تــأيت يف إطــار أهــداف ُمحــددة ضمــن خطــط للتنميــة املســتدامة، تطمــح لهــا الدولــة املريــة 

يف ســياق متكــن وحايــة الطفــل كــرؤى أشــمل وأبعــد الســترشاف املســتقبل.

أ.د/ إيناس عبدالدايم

وزيـــر الثقافـــة
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يقيًنــا الفــن يؤثــر يف حياتنــا أكــر مــا نتوقــع .. لــذا أرى بينــايل القاهــرة الــدويل لفنــون الطفــل محاولــة جــادة 
لقــراءة رســائلهم واالنصــات إىل أحالمهــم .. زهــور صغــرة تتفتــح يف عــامل الفــن التشــكييل تنــرش عبرهــا وترســم 

طريقهــا إىل مســتقبل واعــد.

مــع انطــالق الــدورة الثانيــة للبينــايل نتذكــر مــردود دورتــه التأسيســية، ومــا تزينــت بــه جــدران قاعــات العــرض من 

أعــال أدهشــتنا بخيــاٍل خصــٍب، واٍع ومــدرك، يتجــاوز أعارهــم مبراحــل .. نتذكــر ذوي الهمــم ومــا أضافــوه مــن 

طاقــة إيجابيــة وخيــال .. لنتحفــز لــدورة مثــرة جديــدة تكشــف لنــا مالمــح عــامل دامئـًـا لديــه القــدرة عــى إدهاشــنا 

يف ظــل إبــداع بطعــم الــراءة التــي نســتعيد معهــا براءتنــا؛ فنضحــك معهــم حــد البــكاء أو نبــي حــد الضحــك.

تحــت تيمــة »صــورة مــن بلــدك« ســيُقدم لنــا قُرابــة ســبعائة طفــل مــن 25 دولــة بانورامــا فنيــة، تكشــف لنــا 

كيــف يفكــرون وكيــف يتفاعلــون مــع الواقــع يف مجتمعاتهــم .. زادهــم الخيــال .. إبداعــات جريئــة وقــراءات غــر 

متوقعــة .. يفجــرون أحالمهــم يف رحــاب حــدث دويل كبــر عــى أرض املحروســة، يزيــد فــرص اســتثارة أفكارهــم 

ومشــاعرهم ويشــجعهم عــى التعبــر اإليجــايب عــن الــذات .

اختتــم بشــكر واجــب للســيدة الفاضلــة قرينــة فخامــة رئيــس الجمهوريــة التــي احتضنــت برعايتهــا هــذه الــدورة، 

لرتتقــي معهــا حالــة الزّخــم حــول هــذا الحدث الهــام .. كا أكرر الشــكر ملعــايل وزيــرة الثقافة عى دعمهــا الدائم يف 

كافــة األنشــطة؛ الســيا هــذا البينــايل الذي ظــل حلًا حتى تجســد واقًعــا بإميانها وإرصارها بدوره ورســالته .. أشــكر 

جميــع املنظمــن ولجــان التحكيــم .. وكل الحــب لــكل أطفــال العــامل رشكائنــا يف نجــاح هــذا الحــدث الفنــي الرائــع. 

أ.د/ خالــــــــد ســـــــــرور

رئيس قطاع الفنون التشكيلية
رئيـــس البينالــي
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صورة من بلدي 
ــدورة  ــون الطفــل بعــد النجــاح املدهــش لل ــدويل لفن ــايل القاهــرة ال ــة مــن بين ــدورة الثاني ــح ال يســعدنا أن نفتت

األوىل، والتــي أعقبهــا عــرض مــا بعــد البينــايل تجاوبًــا مــع إلحــاح عــرشات األطفــال الذيــن فاتهــم فرصــة العــرض 

يف البينــايل آنــذاك.

ــات  ــاح مئ ــل االفتت ــه يف حف ــف حول ــث الت ــا؛ حي ــا مدويً ــا ثقافيً ــه حدثً ــرض الالحــق علي ــايل األول والع كان البين

األطفــال مــن جنســيات مختلفــة ومعهــم عائالتهــم وزمالئهــم، عــرض مل تشــهده قاعــات مركــز الفنــون بالجزيــرة-

القاهــرة مــن قبــل، املعروضــات والبهجــة واالعتــزاز والتفــاف الكبــار حــول أبنائهــم وتالميذهــم بالفخــر والثقــة.

كان افتتاًحــا اســتثنائيًا بــكل املقاييــس؛ وكان العــرض تعبــرًا عــن )مــكاين املفضــل( وتداولــت املشــاعر والحكايــات 

ــات كل طفــل أو مجموعــة  ــة حــول تلــك األماكــن املألــوف منهــا واملتخيــل؛ حيــث تجلــت مخيــالت ومرئي الريئ

مشــاركة بــراءة وذكاء إبداعــي مثــر للدهشــة، التــف األطفــال والنــىء حــول الفنانــة وزيــرة الثقافــة ومنظمــي 

البينــايل ليحصلــوا عــى صورهــم مــع الكبــار أمــام أعالهــم بفخــر شــديد.

وهــذه الــدورة الثانيــة مــن البينــايل التــي أعددنــا لهــا ُســبل النجــاح والتألــق أمــام الجاهــر واألطفــال وذويهــم، 
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أ.د/ سريــــة صدقـــي                                      

رئيس اللجنة العليا للبينايل

ومــن حولهــم الصحافــة والتليفزيــون والباحثــن والدارســن وممثــيل الــدول املشــاركة بأعــال أطفالهــا يف البينــايل 

ــرز،  ــم والف ــط واالســتقبال والتحكي ــن التواصــل والتخطي ــن م ــد عام ــرح والبهجــة والفخــر، يلخــص جه ــوم للف ي

وبرامــج النــدوات املصاحبــة، وإعــداد األعــال املختــارة للعــرض الالئــق، والدعــوة واالفتتــاح.

عــرشات الكــوادر املتخصصــة واألســاتذة واملنظمــن بــإرشاف مشــرتك مــع قطــاع الفنــون التشــكيلية مبتابعــة حثيثــة 

مــن رئيســه الفنــان الدكتــور خالــد رسور؛ وبــن مختــي الجمعيــة الدوليــة اإلقليميــة للرتبيــة عــن طريــق الفــن 

)أمســيا( إلفريقيــا والــرشق األوســط.

يف هــذه الــدورة أطلقــت حريــة املشــاركن بأعالهــم مــن األطفــال مــن ســن األربــع ســنوات إىل النــىء حتــى 

ــة، والشــغف باســتخدام الخامــات التــي يراهــا  ــات الخاصــة مــن ذي املواهــب الفني ــة عــرش؛ ومعهــم الفئ الثامن

كال منهــم محققــة لفكرتــه وتعبــره مبــا يف ذلــك الرســم مبختلــف الخامــات، والكــوالج، والفوتوغرافيــة والكمبيوتــر 

والفيديــو، وقــد اختــار الدكتــور أحمــد حاتــم قوميســر عــام البينــايل أن ندعــو األطفــال إىل كل مــا يعــر عــن صــورة 

ــي –  ــايل والبيئ ــع الشــعبي واالحتف ــزة ... ذات الطاب ــاط املالمــح املمي ــده؛ مــع تحفيزهــم عــى التق ــرة مــن بل أث

الحــرف – األزيــاء – اآلثــار – األغــاين – املنــازل – األشــجار – والتضاريــس واألنهــار والبحــار؛ عــوامل مميــزة تلتقــي 

يف محفــل فنــي دويل عــى أرض مــر املضيافــة الداعمــة للتعبــر واإلبــداع.
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هــذه الــدورة لبينــايل القاهــرة الــدويل لفنــون الطفــل التــي شــارك فيهــا أطفــال العــامل بأعالهــم، والتــي تحمــل 
ــال وإرشاق  ــة آم ــايل مرحل ــع البين ــر موق ــي املشــاركات ع ــة تلق ــت مرحل ــد كان ــة، لق ــة اإليجابي ــم املبدع طاقاته

ــوع  ــده وكان التن ــة بل ــه يف أعالهــم، حيــث قــدم كل طفــل ثقاف ــة، وهــو مــا وضعــه األطفــال وعــر عن وإيجابي

غزيــرًا حتــى بــن أطفــال البلــد الواحــد، بالرغــم مــن الوبــاء و الحــرب إال أن إبداعــات أطفــال العــامل تعطــي األمــل 

دامئًــا وتضــئ العــامل وترســم املســتقبل.

لقــد حظيــت هــذه الــدورة للبينــايل بالرعايــة الســامية للســيدة إنتصــار الســييس حــرم فخامــة رئيــس الجمهوريــة، 

والــذي يؤكــد االهتــام الكبــر باألطفــال بصفة عامــة وذوي الهمم بصفــة خاصة  الــذي تتبناه الجمهوريــة الجديدة. 

يقــدم البينــايل يف دورتــه الثانيــة ثقافــات متعــددة نابعــة مــن عقــول وإبداعــات األطفــال؛ آملــن أن يؤثــر هــذا 

الناتــج املبهــج يف منــو العــامل وصفائــه.

أتوجــه بالشــكر لــكل مــن بــذل الجهــد إلنجــاح هــذه الــدورة؛ وأخــص بالشــكر معــايل األســتاذة الدكتــورة إينــاس 

عبــد الدايــم وزيــرة الثقافــة والدكتــور خالــد رسور رئيــس قطــاع الفنــون التشــكيلية لتبنيهــم هــذا الحــدث بــكل 

االهتــام، وأشــكر أيًضــا كل الزمــالء بقطــاع الفنــون التشــكيلية، و أخــرًا أقــدم شــكري لــكل مــن اهتــم بأطفالــه 

وشجعهم عى املشاركة يف هذا الحدث الدويل.

أ.د/ أحمد حاتم سعيد

قوميسيــر عـــام البينالــي 
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وكان عــام 2019  بدايــة لتحقيــق حلــًا عــاش يف وجــدان الكثريــن مــن املهتمــن واملشــتغلن بالعمــل الثقــايف 
لســنوات عديــدة مضــت عــى أمــل أن يتحقــق، فكانــت الــدورة التأسيســية مــن بينــايل القاهــرة الــدويل لفنــون 

الطفــل؛ والــذي مــع انطالقتــه األوىل حظــى باالهتــام الــدويل فشــارك فيــه 19 دولــة مــن بينهــم مــر، وبلــغ عــدد 

املشــاركن 914 طفــل وطفلــة مــن النــىء وذوي الهمــم حتــى عمــر 18 عاًمــا.

لقــد ولــد البينــايل عمالقـًـا بدعــم مــن معــايل وزيــرة الثقافــة الفنانــة املرهفــة أ.د/ إينــاس عبدالدايــم ومــن رئيــس 

ــق  ــن طري ــة ع ــة أمســيا الرتبي ــع جمعي ــة م ــد رسور، ورشاك ــايل أ.د/ خال ــس البين ــون التشــكيلية ورئي قطــاع الفن

الفــن برئاســة أ.د/ رسيــة صدقــي؛ وهــا هــي الــدورة الثانيــة مــن بينــايل القاهــرة الــدويل لفنــون الطفــل تحظــى 

بتمكــن ودفعــة أرقــى وأســمى برعايــة األم الفاضلــة إنتصــار الســييس قرينــة الســيد رئيــس الجمهوريــة، وهــذه 

ــادم واملنتظــر لحمــل مشــاعل الوطــن  ــل الق ــة الجي ــد عــى أهمي ــد مــن التأكي ــد ومزي ــة هــى دعــم جدي الرعاي

نحــو الغــد املأمــول .. وأهميــة دعــم مواهبــه وإبداعاتــه، وفتــح آفــاق أرحــب لهــا كونهــا الســبيل لبنــاء قدراتــه 

وملكاتــه واملســاهمة يف بنــاء إنســانيته، كــا أن مشــاركة 25 دولــة عربيــة وأجنبيــة يف هــذه الــدورة إمنــا تعنــي 

كســب مســاحات جديــدة عــى خريطــة العــامل لهــذه التظاهــرة الفنيــة؛ التــي ولــدت عمالقــة بجهــود أبنــاء محبــن 

ومخلصــن لهــذا الوطــن ال يأملــون مــن وراء هــذا الجهــد ســوى النجــاح واالزدهــار لهــذا الحــدث، ورســم البســمة 

واألمــل يف العيــون الريئــة وإليهــم كل الشــكر والتقديــر.  

أ / راوية علي عبد الرحمن
مديــر عـــام التنشيـط الثقافـــي 
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أ.د/ خالــــــــــــد ســـــــــــــرور                  رئيــس البينالـــي 

أ.د/ سريـــــــــة صدقــــــــي                  رئيس اللجنة العليا للبينايل

أ.د/ أحمــد حاتـــم سعيـــد                 القوميسر  العام

أ.د/ مهــــــــــــا مزيـــــــــــــــد                   عضـــــًوا 

أ.د/ محمـــــــــد صالـــــــــــح                  عضـــــًوا   

أ.د/ أيمــــــــــــن نبيــــــــــــــه                   عضـــــًوا  

أ/ أحمد عبدالفتاح حسين                   عضـــــًوا 
أ/ روايـــــــة عبـدالرحمــــــن                   عضـــــًوا

د/ والء إبراهيــــم صـــادق                  القوميسر التنفيذي

اللجنة العليا للبينالي 
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أ.د/ محمد حمدي حامد                                   رئيس لجنة التحكيم )كلية الرتبية الفنية - جامعة حلوان( 

 أعضاء لجنة التحكيم 

د. هالـــــــــــــة مصطفــــــــــــى الرزاز                  كلية الرتبية النوعية - جامعة حلوان
د. أسمـــاء محمـــد عبـــدالحميــــد                 كلية الرتبية الفنية- جامعة حلوان
karima Mohammed Al Shonely                 كلية الفن و التصميم - الشارقة    

أ.د/ سنــــاء عبد الجليــل الشريــــف                 كلية الرتبية النوعية - جامعة القاهرة

أ.د/ ناهـــــــــــد شاكـــــــــــــر بابـــــــــــا                 كلية الرتبية النوعية - جامعة عن شمس

Nicos Souleles                                       جامعة قرص للتكنولوجيا

Katherina Aslanidou                            فنانة تشكيلية - اليونان      

Sara Abdalla                                          مصمم جرافيك اململكة املتحدة     

أ/ صــــــــــــــــــــــــالح بيصـــــــــــــــــــــار                 نـاقـد وفـنـان
أ/ أحمــد عبدالمنعـــم مصطفــى                 نـاقـد وفـنـان 

لجنة التحكيم 



18



19

أرمينــيــــــــــا
البحريــــــــــن
بلغاريــــــــــــا
كنــــــــــــــــدا
الصيــــــــــــن
قبــــــــــــرص
مصـــــــــــــــر
فنلنــــــــــــدا
ألمانيــــــــــــا
اليونــــــــــان
المجـــــــــــــر
إندونيسيـــا
اليابـــــــــــــان

Armenia
Bahrain
Bulgaria
Canada
C h i n a
Cyprus
Egypt
Finland
Germany
Greece
Hungary
Indonesia

ن د ر أل    ا
كازاخستــان
الكويـــــــــت
ُعمــــــــــــــان
باكستــــــان
بولنـــــــــــــدا
َقَطــــــــــــــــر
رومانيــــــــــا
روسيــــــــــــا
سنغافورة

الســـــــودان
اليمـــــــــــــن

Japan
Jordan

Kazakhstan
Kuwait
Oman

Pakistan
Poland
Qatar

Romania
Russia

Singapore
Sudan
Yemen

الــدول المشاركـــة
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Патваканян Лина

Anush MkrychyanАрутюнян Лендруш

Арутюнян НинаGayane Beglaryan

Ani ArzumanyanGohar Nahapetyan Natali Petrosyan

Davtyan Milena

Beklaryan Ashot

Maria Mkrtchyan

Stella Manukyan

Асрян Рафаэль

Nare Hayrapetyan

Tatevik Xachatryan Eva Muradyan

Tonikyan Mariam

Богданова Кристина 
Артаковна

Lalyan Levon

Arpine Stepanyan

Mane Petrosyan

Mgeryan Gayane

Liana Muradyan

Парсаданян Карине

Avetis Mkrtchyan

Karina Qocharyan

Armenia اأرمينيا
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Anush Mkrychyan - My lovely Armenia

Mane Petrosyan - Talking fish

Tonikyan Mariam - Armenia

Mariam Asryan -The pomegranate
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Парсаданян Карине - Защитник  Арцаха

Beklaryan Ashot - Fairy tale Tailless fox

Арутюнян Нина

Арутюнян Лендруш -Армянский лаваш

Armenia اأرمينيا
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Ani Arzumanyan - Aybuben 

Асрян Рафаэль- 
Танец  Ярхушта

Mgeryan Gayane - My portrait 

Davtyan Milena - peace

Богданова Кристина 
Артаковна - Моя Армения

Патваканян Лина - гранат  
символ Армении
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Nare Hayrapetyan - Sevan lake

Eva Muradyan - Harvest in Armenia

Avetis Mkrtchyan - Spiritual Land

Lalyan Levon - Sunny Village

Armenia اأرمينيا
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Gayane Beglaryan -I am a sprout 
of my homeland 

Stella Manukyan - My Armenia

Maria Mkrtchyan - Great Ararat

Liana Muradyan - Church 
of the Apostes

Tatevik Xachatryan - Armenia
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Gohar Nahapetyan - Our Village

Natali Petrosyan - Republic Square

Arpine Stepanyan -Colors and Tastes of Armenia

Armenia اأرمينيا
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Karina Qocharyan - Our Town

Nora Episkoposyan - Our Homeland Oksanna Tovmasyan - Armenian traditional 

fairytale »The Talking Fish«
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منار منر

 نهلة نبيلفاطمة عبدالجليل

 زينب محمد فاطمة محمد عرفة

 فاطمة محمد سيف الدين السيد محمد عبدالله

 مريم يوسف

 آالء سيد

 شوق عيل

 مريم منتر

يارا يارس

 هناء أحمد

 حامد عيىس

غدير عبد األمر

 ماجد حسن

 سارة خليل

 نبأ فاضل

 ياقوت عبدالرزاق

 حسن عيل

 مريم محمود

 زهراء مهدي

  سيد حيدر

يوسف عيىس

 وديعة ابراهيم

Bahrain البحرين
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فاطمة عبدالجليل سعيد - ألوان من وطني

مريم عيل حسن - وطني بن قرية ومدينة 

آمال عقيل عبدالله - الفريج 

ريم غسان مهدي - وطني 
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فاطمة السيد عبدالجبار - شعبي  

كوثر عادل الشويخ - بحرين نور العن

زينب عادل الشويخ - جني الرطب

منار منر أحمد -الزي الشعبي 

غدير عبداألمر عبدالله - 
بن املايض والحارض

فجر إسحاق أحمد - 
احتفاالت العيد الوطني املجيد

Bahrain البحرين
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عال عيل يوسف  - احتفاالت العيد الوطني املجيد

مريم أحمد يوسف  - لعبة السكينة

فاطمة نزار عبدالله - وطني

ياقوت عبدالرزاق أحمد - شعبي 
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زينب محمد حسن - معامل وطني  

ماجد حسن عبدالله محمد - جرس 
الشيخ عيىس بن سلان 

سارة خليل حسن  - ساء وطني

آالء سيد أمن - زمان أول

شوق عيل سلان

القهوة الشعبية

هناء أحمد صالح - فرحة وطن

Bahrain البحرين
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فاطمة محمد حسن  - الزي الشعبي  مريم منتر عبدالرحيم   - حضارة دملون

يوسف عيىس الرميحي - شعبيوديعة ابراهيم خليل - بحرينية

نبأ فاضل عيل  - املبخر البحريني

مريم محمود رشيف - إرشاقة وطن
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سيد حيدر ضياء   - نواة التعليم »املطوع« قدميًا

زهراء مهدي عباس

لوحة وطنية

يارا يارس محمود - صنع يف البحرين

حسن عيل قمر

ساء وطن

نهلة نبيل سكيك 

 احتفاالت مملكة البحرين

Bahrain البحرين
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سيف الدين السيد البدوي  - مباين وطني

محمد عبدالله يوسف  - حارض وحضارة

فاطمة محمد عرفة - قلعة البحرين

حامد عيىس الدويشان  - الخيل العريب 



36

Kristiyan  Plamenov 

Svetlozarov

Кая Михаилова 
Йонкова

Кристиан Руменов 
Поповски

Сиана Цветомирова 
Началнишка

HRISTIAN HRISTIANOV 

GOSPODINOV
Рукие Тефик

Deya Ivaylova 

Evstatieva

Стелиана Росалинова 
Каменова

Кимбърли 
Георгиева Иванова

Лора Антонова 
Шукалска

Петя Стоянова 
Нешева

Tsvetan Miroslavov  

Marinov

Delyan Todorov 

Dimitrov

Raina Ivanova

Лора Антонова 
Шукалска

Monika Andrianova 

Mincheva

Йоанна Калин 
Георгиева

Тея Тодорова 
Бояджиева

Мелани Валериева 
Динкова

Антония Гвоздейкова; 
Габриела 
Напалионова; 
Анелия  Гецова; Елия 
Мария Стоянова; 
Моника  Колева; 
Йоанна Божилчева; 
Лиляна Камбурова; 
Хиджас Кул; Виктория 
Янакиева

Bulgaria بلغاريا
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Nikol Ivanova, Ana-Maria Ivanova and Ines Ilmi  
The beauty of Bulgari

Радина Николаева Иванова - «Розова къща»

Рукие Тефик - Град Кърджали «Моят роден край»

Елица Пенева Пенева - «Зелената къща
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Даниела Стефанова Петрова - Възрожденска къща

Katrin Georgieva Dudeva - I love my country Bulgaria

Kristiyan  Plamenov Svetlozarov -Family idyli 

Deya Ivaylova Evstatieva - My beautiful Bulgaria

Bulgaria بلغاريا
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Лора Антонова Шукалска - Дяволският мост

Кая Михаилова Йонкова - Манастирът

Гергана Бориславова Желязкова- Рилски манастир

Тея Тодорова Бояджиева -Вятърната мелница
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Мелани Валериева Динкова - Рилският манастир

Delyan Todorov Dimitrov 

Стелиана Росалинова Каменова -Вяра 

Сиана Цветомирова Началнишка - Простор

Bulgaria بلغاريا



41

Monika Andrianova Mincheva - Ancient theater in Plovdiv

Sisi Slavova Slavova - Bulgarian women

Kristian Atanasov Atanasov -  My beautuful country

Петя Стоянова Нешева - Утро
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Aisun Iliaz Ali - Pride

 Tsvetan Miroslavov  Marinov -The 
beauty of the  Bulgarian woman

Kamelia Vasileva Valova - Colors 
from my homeland

Радостина Николаева Шинова 
- Възрожденска къща

Кристиан Руменов Поповски - Улица

Сиана -Каролин Николаева 
Колева - Храм -Св.Александър 

Невски

Bulgaria بلغاريا
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Дария Димитрова Пиронкова - 
Жена с Българска носия

Kindergarten 41 «Purvi Yuni»- My Bulgaria

Kristian Atanasov Atanasov -  My beautuful 
country

Марио Калинов Ципоров-Пейзаж от Родопите
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Виктор Веселинов Райков - Къща от 
Боженци - старата къща

Vasilena Aleksandrova - The bulgarian mountains

Hristian Kaloyanov Barakov 

Марина Маринова Димитрова - Царевец

Bulgaria بلغاريا
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Назлъ Нуриева Назимова -Царевец

Николет Румен Савова - Шипка

Мирослав Красенов Кръстев - Белоградчишките 
скали

HRISTIAN HRISTIANOV GOSPODINOV - OLD HOUSES
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Raina Ivanova - historical landmarks of Bulgaria

Йоанна Калин Георгиева - Моята родина

Демир Махмудов - Моя страна, моя България

Кимбърли Георгиева Иванова - Аз обичам 
България

Bulgaria بلغاريا
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Viktor Vladimirov Rataiski - My love, my Bulgaria

Rayan Faikov Keyvanov - The Liberation Day

Емануелла Бюлюкова - Красотите на България в 
четирите сезона

Янис Жеков - Високи сини планини



48

Ali Ahmedov Karaibrahimov 
 Kukeri

Раздел - Е - Александра Данаилова Динева и 
Трифон Георгиев Трифонов - Моята България

Антония Гвоздейкова; 
Габриела Напалионова; 

Анелия  Гецова; Елия 
Мария Стоянова; Моника  

Колева; Йоанна Божилчева; 
Лиляна Камбурова; Хиджас 

Кул; Виктория Янакиева - 
Мандала «България в моето 

сърце»
Medina Sabri Topalova 

Ater Baba Marta

Bulgaria بلغاريا
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Canadaكنـدا

Sarah Ashraf
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China الصني

Yun peng Wang
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Georgia Loizou Ioanna Lisgary Kataleia Koleva

21 cypriot students

Xenia NicolaouKoutsogiannaki 

Anastasia

Paris Andreou 

Hadjipavlou

Cyprusقربص

Gallos Andreas / Georgiou Al-exandra / Zaxaria Irini / Andia Maria Pavlidou / Panagiota Iosif
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Agelina Christodoulou - Kornos of CyprusChristina Giasemi - Cyprus of beauty

Georgia Loizou - Cyprus through my eyesIoanna Lisgary - A Sunday Morning In The Neighborhood

Cyprus قربص
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Kataleia Koleva -The Flamingos at Larnaca Salt lake

Nefeli Mina - Girl in sunsetPanayiota Konstantinidi - Stavrovouni monasteri in Cyprus

Koutsogiannaki Anastasia - Εγκαταλείπω την Τέχνη (Abandoning art)
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Paris Andreou Hadjipavlou - Tombs of the Kings, Paphos

Stiliani Michael - My beautiful village KornosVasiliki Stafilari - A blue village

Stefania Vorka - A picture of my village Kornos

Cyprus قربص
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Gallos Andreas / 

Georgiou Al-exandra 

/ Zaxaria Irini / Andia 

Maria Pavlidou / 

Panagiota Iosif

Xenia Nicolaou - My beloved ghost citycypriot students - Cyprus, my beloved island!

PA
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Efstathiou Soterios, 

Sarris Christos, Mohsen 

Abdulzapar, Christofides 

Savvas-Laertes

SYN
TåERESE - 1826

Cyprus قربص
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Egypt مصـر

أحـمد بهـاء

أحمد حسام الدين

آسـر أسامةآدم محـمدأحمد مصطفى آسـر أحمد

آصـال إبراهـيمأسـيل أسـامةإسـراء أحمد

أغـاىب ببـاوي

إياد إبراهيمأميمة إسالم

إميان عامر إميا رشيفإنجي عمروإيهاب عمرو آية طهأيسل هاشم
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بالل محمودبســملة ياســربســملة عمــروآيــة هــاىنآيـة عـمروآيـة عبد النارص

تقى إسامعيلتسنيم عمروتاليا وائلتاليا حامدهتاليا أحمدبريي أمين

جنة وائلجنة أحمدجميلة عمرجامل الدين بهاءجرجس ميخائيلجاسمني هيثم



60

Egypt مصـر

أمنية خالدأسيل وليدآدم هيثمأحمد محمدأحمد سعدأحمد تامر

جودى محمدجودى أحمد محمدجنى حسني جنى أحمد السيدجنى سامحجنى حامد

أمرية محمودآسـر رأفـت بالل مصطفىإنجلينا جـورجإميان منريإيساف صفوت
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جنى أحمد حسنجاسمني مصطفى

جودي وليدجودي هاىنجودي محمد سيفجودي محمدالهادىجودي شهاب الدينجودي أحمد عىل

حال محمودحبيبة حسام الدينجورى أحمد يرسى خديجة محسن

رانيس رشيفدانا حسامدارين هاديدارين أمينخلود عاطفخشوع خالد
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جيسيكا هاىنجودي أرشفجويرية أحمدجومانة أحمدجورى محمدجورى أحمد محمود

حسني هشامحسني محمد عبيدحسام حاتمحسام أحمدحبيبة إبراهيمحبيبة عامد الدين

خديجة صابرخديجة أحمدحنني خالدحمزة محمدحمزة حسام الدينحمزة إبراهيم
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رفقة رفيقرغد أحمد رحمة ربيعرحمة أحمدرحاب عمرورجان محمود

روبا محمودروان عامدروان عصامرنا عىلرقية أحمد خليفةرقية أحمد خالد

ريحانة إبراهيمريتاج خالدريتاج أحمدرؤى أحمدرودينا ماجدرودينا عمرو
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ريم أحمدرودينا ساميرقية أحمد عبد الحليمرانيا أبو هاشم

زاد أحمدريهام حسامرمياس محمودرمياس عطيةرمياس أحمدريم أحمد

طالل حمديصالح ماهرصبا نبيل شهد حسنيسيف محمدسريين عمرو

عاليا أحمدزهوة إيهاب
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سارة معمر سلمى سليامن سيد أرشف عىل عمرو عمر محمد سليامن حور مصطفى

فاطمة رجب فاطمة عبد اللطيف فاطمة عطية الله فاطمة باللفاطمة سيف الدينفاطمة الزهراء إيهاب

الرا محمد عزت الرا مازنكنوز إبراهيم  كنزى محمد عامر الرا محمد سامحالرا أحمد
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سارة محمدسارة حسام الدينسارة السيد زينة عالءزينة أحمدزياد محمد

سلمى إيهابسلمى جاملسلمى أسامةسلمى أحمدسامى أحمدساملة تامر

سامء أحمدسام عصامسليم كريمسليم باللسلمى عبدالرازق سلمى سيد
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عىل أحمدعبد الرحمن مصطفىعبد الرحمن غريبعبد الرحمن أسامةعائشة أحمدعاليا محمد

عمر عالءعمر عبد العالعمر طارقعلياء يارسعىل مصطفىعىل نرص

حال مصطفىفارس صالحفارس إبراهيمغنى كرم عمر محمد فؤادعمر محمد عبدالله
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فاطمة وليد

فريدة محمد

كارمن أحمد

فاطمة يارس

فريدة محمود

كارين عاطف

فرح ماجد

فريده سعيد

كامل وائل

فريدة طارق

فريوز يحى

كنزى خالد

 فاطيام حازم

فريدة هاىن

كريستيان جاد

فرح نجيب

فريده كرم

كنزى تامر



69

لجينا بهاء

لوجني محمد 

لني محمد

ملار هادى

لوجني يارس

ماري عاطف

لوجى أحمد

ليلة أسامة

مارية عبد العال

لوجني عمرو

ليىل مصطفى

 مازن خالد

مليس محمد

ىل ىل خالد

 ماريا هاين

لوجي أسامة

ليىل فارىس

مازن أرشف
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فريدة عمروفاطمة مصطفى كارما أحمد كنزى محمد أمني
لجني محمود لوجني محمد أحمد

مربوك حسنيمالك راميماسه عالء مازن معتز مالك محمودمالك حازم

مصطفى محمودمصطفى أحمدمريم وائل محمدمريم وائل عمر مصطفى محمد محرممريم يارس
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مصطفى محمد صالح

محمد مصطفى

مريم أرشف

ملك حسام مريم محمد مصطفى

مليكة تامر

مهند محمد

ياسمني محمد أحمد 

يزن هشام

عبد الله أحمد

نادين محمد 

نورا محمد

هاجر عاطف

هند محمد

مي إبراهيم

ميان محمد

ناجي ماهر نادين خالد
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محمد أحمد صربى 

محمد معتصم

مريم أمين

محمد آرس

محمدي يحي

مريم أحمد

محمد حسني

مرفل سامح

 مريم رضا

محمد عصام

مريم إبراهيم

مريم محمد

محمد حسن

مراد أحمد

مريم خالد

 محمد خالد

مروان عيل

مريم عبدالله
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معاذ حازم

ملك حسام

منة الله إبراهيم

 معز محمود

ملك محمد أحمد

منة الله حاتم

ملك أمين

ملك محمد 

منه محمد

ملك حامد

مليكة امين

مهرائيل تادرس

ملك أحمد

ملك محمد شحات

منة الله محمود

ملك تامر

ملك مصطفى

مها عمر
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ندا مصطفى

نورسني سامح

هاشم تامر

ندى أحمد

نورهان أحمد

هدى أحمد  السنباطي

نور أمين

نرية عمر

همت خالد

نور عىل

هاجر أمني

هنا محمد

نرمني صالح الدين

نورهان مصطفى

هدى أحمد

نور رشيف

 هاجر أحمد

هنا تامر
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وعد حمدي

ياسمني محمد سابق

 يارا أحمد

ياسني خالد

يارا ممدوح

ياسني متويل

ياسمني أمين

يحيي آرس

يارا محمود

ياسني سمري

ياسمني أحمد

ياسني محمد

زينة مصطفىيوسف مدحتيوسف محمد عاصم محمديوسف مصطفى مريم محمد
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Egypt مصـر

مـــــروان شــــــوقي

يوســـــف أســـــامة

مــــــريته حســــــن

فــــــــرح أحــــــمد 

فــــــــؤاد محـــــمد

أنـــــــس

ليىل محمد مرينا رميونمحمد أحمد عبد العالمازن عالء مريال حسام



77

ياســــني مصــــطفى 

عبــدالرحــمن عــامد 

عبــدالرحـمن محـمد 

عــمـــــر يســــــري

عمـر تيمــور مــروان 

أحــمد إيــاد أحــمد

أحـــــــمد شـــريف

مــــــريم محــــــمد
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جميلة مصطفي حسن

فـريدة أحـمد فـــؤاد

كـندة طــارق عــزيز 

ليـــىل شـــكري

الرا عـــــالء ناصــــر

جـونري باهـر مدحـت

الرا رشيف

بـدر مصـطفى محمد

نــورا طــارق حســن

فـريدة طـارق أحـمد

نايـلة أحـمد عاطـف

ليـىل أحـمد شــريف 

أمـينة طـارق كـردي

يوسف محمد جمعة 

هنـا شـرف أبو النـرص
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رنيــــم أحــــــــــمد

محـــمد عـــبد اللــه

لينــــــا هشـــــــــام

ثيـــــــدورا جــــورج

ديـمــــا أحـــــــــمد

ســــــليم إبراهــــيم

آدم محــــــــــــــمد

نتــــــايل شـــــريف

يونـــــس أحــــــمد
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آدم وائـــــــــــــــــل

بـــــــراء طــــــــارق

رميــــــاس أحــــــمد

چـــــودى أحـــــــمد

ســـــام محـــــــــمد

لينـــــا أحـــــــــــمد

داريــــن محــــــــمد
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بوال فليبمحمد اسامةرناد كاملفريدة خالدمينا عادل

اروى رضا محمد رامي ادهم رشيف جنا أحمد رمياس الشحات

يوسف أحمد  فريدة ارشفمثار نبيل
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أحمد بهاء جامل الدين -  شاهدة عىل العرص 

آدم محمد حازمأحمد مصطفى محمد -  مرص املاىض والحارض واملستقبل

آرس أحمد عبد املنعم   
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آسـر أسـامة الطويل 

أسيل أسامة يوسف - الحضارة الفنيةإرساء أحمد حس - روح العامرة املرصية

آرس رأفت عبد الحكيم - بني الحارض واملاىض
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أغاىب بباوي عياد - أقالم فلوماسرتآصال إبراهيم فتحي -  بكار يعود للنوبة

إيهاب عمرو عادل - الريف يف بلدي أيسل هاشم عبد اللطيف - الريف املرصي 
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إيـامن عـامر توفيق إنجي عمرو عادل - مراكب نيلية

أحمد محمد عبد املنعم - املوكب العظيمأحمد تامر عبد الحكيم - صور من بلدي
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أحمد حسام الدين محمد
الفن الشعبى املرصى 

أميمة إسالم الصنادييل
مرص زمان

إياد إبراهيم حسني
القلعة /صور من بلدي

إيساف صفوت حكيم
كربياء وطن

آية طه عبد املنعم
مرصيات

إيـام شـريف
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إميان منري محمود
رؤية هندسية بني الرتاث و الحضارة

أحمد سعد السيد
ألوان أكريلك عىل كرتون

أمنية خالد ممدوح
شموخ

إنجلينا جورج ميشيل
حلوة بالدي

جاسمني هيثم محمد
مرص عروس النيل ودولة الحضارات 

 beauty soulجنى أحمد عبد العزيز   
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أسيل وليد محمود -أم الدنياآدم هيثم محمد - بلدنا

آيـة عـبد النـارص عبداملـنعمأنـس سـامـر حـمـدى
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آية عمرو عبدالعظيم - صور من بلدنا النوبةأمرية محمود عبداملنعم - جامل مرص

Nile river   - بسملة عمرو طه - مرص الحضارةآيـة هـاىن أمـني
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 بـسنت عـمرو عـادلبسملة يارس عبد املقصود - النوبة

بالل مصطفى محمد -  مرص بالدى الحلوةبالل محمود عبد املعطى - رجل القرية
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تاليا أحمد الدقاق -  حى جامع إبراهيم باإلسكندرية - محطة الرملبريي أمين هيثم - حى كوم الدكة باإلسكندرية

تاليا وائل وجيه - بنات مرصتاليا حامده جالل -  الليلة الكبرية يا عمى
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تقى إسامعيل محسن - نيل أسوان /صورة من بلديتسنيم عمرو بيومى - حلوة يا بلدى

جرجس ميخائيل مهنى - نقوشجاسمني مصطفى فراج - حلقة السمك
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جميلة عمر محمد - دفئ الريف املرصىجامل الدين بهاء محمد - سالم الوطن

جنة وائل محمد - مرص الحديثةجـنة أحمد عبدالعال- فخورة أنا بحضارىت
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حمزة محمد عبدالله - أصالة الشارع املرصىحمزة حسام الدين - رحلة مراكب الشمس الفرعونية عىل ضفاف نيل مرص

جـودى أحمد محمد - الريفجنى سامح عبدالدايم - خدلك لفة
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جنى حامد أحمد
لوحة من الرتاث السكندري

 جنى أحمد السيد
جنى متيش ىف الشارع

 جـنى حـسني مـصطفى

جودي محمد الهادي -  النيلجودي أحمد عىل -  فرحة رمضان
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جودى محمد إبراهيم
املرصى القديم

جودي شهاب الدين
عندما تكتمل الحضارة

جومانة أحمد الرشيف
حضارة عىل طول الزمان

چودي أرشف حامد
امرأة من مرص

 حبيبة حسام الدين فكرى
فتاة من سيناء

حبيبه إبراهيم عباس
زهور اللوتس الراقصة
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جودي هاىن عبد النبي - معامل مرص السياحيةجودي محمد عبد الحميد - البيوت

جورى أحمد يرسى - الحارة الشعبيةجودي وليد محمد -  مرص عادت شمسك الذهبي



98

Egypt مصـر

جوري محمد صالح - الريفجوري أحمد محمود - بكار

چيسيكا هاىن فهيم - امرأة مرصيةجويرية أحمد عبدالرحمن - فن شعبي
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حسام حاتم حامد - بلدنا الجميلةحبيبة عامد الدين إبراهيم  - أهرامات الجيزة

حسني محمد عبيد - الصيادونحـسني محمد حـازم 
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حمزة إبراهيم شمس الدين - مدرستيحسني هشام حسني - البيئة الزراعية ىف عصور مرص القدمية

دارين أمين أحمد - حرف بلدنا الجميلة خشوع خالد محمد -  صورة من بلدي
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حنني خالد محمود
صورة من بلدي

حسام أحمد سامل
أمي تطعم الطيور وأختي تصطاد السمك

 حال محمود عبد املعطى حـال مـحمد رمضان
فتاة التىل 

 خديجة أحمد عامر
Protectrice de la civilisation

خديجة صابر إمام
تراثيات
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 خديجة محسن حسني
طعم الحضارة

 خلود عاطف محمد
إيزيس بنت مرص

 رانيس رشيف محسن
مرص زمان

رجان محمود محمد
كورنيش النيل

رفقة رفيق صابر
أم كلثوم - مرص   

رقية أحمد عبدالعليم
املرأة الشعبية
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دانا حسام الدين محمد - شعبياتدارين هادي الحاميص - بنات النوبة

رحاب عمرو محمد - صورة من بلديرانيا أبو هاشم محمد - أم الدنيا
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رحمة أحمد محمد -  املولد الشعبى

رحمة ربيع أحمد - الريف املرصي

رحمة هاين محمد - ساعة الغروب ىف حضارة لن تغرب أبًدا

رغـد أحـمد سليامن
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رنا عىل حمرة - جامل النيلرقـيـة أحـمد خـالد

    روان عامد عبدالله   ASWAN روان عصام عبد الكريم - ارتفاع صوت اآلذان
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رودينا عمرو عيلرقـية أحـمد خـليفة
مستوحي عن مرص

رودينا ماجد حسني
عامير مرص

 ريتاج أحمد فتحي
كيميت

ريـم أحـمد سـيد
كانوا عظامء

 رمياس عطية صدقى
الفالحة املرصية
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رودينا سامي عبدالسالم - رقصات شعبية من النوبةروبا محمود عيل - حلوة بلدي

ريتاج خالد عيل -  أمى والحضارةرؤى أحمد جمعة -  مرص الحديثة
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ريم أحمد ربيع  - الريف املرصىريحانة إبراهيم عباس - إيزيس وأوزوريس

رمياس محمود محمد - صورة للقريةرمياس أحمد محمد - بلدى
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 ريهام حسام حلمي
يا حبيبتى يا مرص

زهوة إيهاب محمد
ملـة رمضان 

 زيـنة عـالء مـصطفى

 سارة السيد الحسيني
تقام عىل أكتفاها الحضارات

سارة حسام الدين محمد
بدو سيناء

سارة معمر يحيى
شاهدة عىل التاريخ
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زياد حازم أمني - الريف يف بلدي زاد أحـمد سليامن

زينة أحمد فتحي - حب مرص زياد محمد حازم
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زيـنة عـىل أسـامة

 سالـمة تامر محمد نبيلسارة محمد أبو الفتوح -النيل وزراعات أسوان

سلمى أحمد فؤاد - حضارة مرص القدمية
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سلمى جامل توفيقسامى أحمد سامل
أجنحة الحضارة 

سلمي سيد عمر
مرص بني الحضارة و الرتاث

سام عصام وحيد
مرص نبع الحياة

سيد أرشف العيسوى
الرحلة الذهبية

شهد حسني سيد
املرأة البدوية املرصية
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سلمى إيهاب محمد - الحارة املرصيةسلمى أسامة يوسف - رحلة إىل الهرم

سلمى عبدالرازق أحمد - جميلة يا مرصسلمى سليامن عطية - دعوة سائح
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 سـليم كـريم هاممسليم بالل عبد الرحمن - زيارة لحديقة الحيوان

 Gate of our neighborhood - سـريين عـمرو مـحمد سامء أحمد عبدالوهاب 
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سيف محمد عزت - بناة األهرامات

 عبد الرحمن غريبشـهد مـحمد إبـراهيم
مرصية

طالل حمدي طالل -  جدي ىف الريف

علياء يارس عيل
بنات بلدى
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Egypt مصـر

صالح ماهر صالح - الريف املرصي

عاليا أحمد حمدان
بنت كل عرص

عاليا محمد النجار
ملحات مرصية

عبد الرحمن أسامة
وراء البحار

صبا نبيل أحمد - سيدة العامل
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عبد الرحمن مصطفى قاسم - وادي الريانعائشة أحمد عبد السالم - مرص ىف الزمن الجميل

  عيل نرص رمضان - أصدقاء بلدي  عـيل أحـمـد عـيل
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Egypt مصـر

 عـلـى عـمـرو فـاروق

عىل مصطفى يونس - غروب ىف الريف

 عـمـر طـارق مـحـمـد

عمر عبد العال عبد الفتاح - التاريخ يقول كلمته
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عمر محمد عبدالله - تفاصيل رمضانيةعـمـر عـالء مـحـمـد

فارس صالح خليفة - الريف املرصيحور - حال مصطفى عبد الفتاح - القاهرة اإلسالمية



120

Egypt مصـر

عـمر مـحـمـد سـليامن
Egypt

عـمـر مـحمـد فـؤاد
السـحور 

عـيىس مـحـمـد عـبـد الـهـادى

فارس إبراهيم حسني - املتحف املرصي /صورة من بلديغنى كرم عبدالله - صور من بلدي
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يوسف محمد رفعت - األهرامات

عبدالله أحمد نوح - القط األسود يف الحضارة الفرعونية

زينة مصطفى درويش - أنا املرصي

عاصم محمد عبد اللطيف - عاصم يف شارع املعز
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Egypt مصـر

 فاطمة سيف الدين مصطفى - بدويةفاطمة الزهراء إيهاب كامل  - املرأة املرصية عرب العصور

فاطمة عطيه الله محمد - مرص السمراء أرض الحضارةفاطمة عبد اللطيف محمود - بلدي الحلوة
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فاطمه وليد فاروق - أرض الحضارات و البيئاتفاطمه مصطفى يونس - سحر القرية

فرح نجيب بكيـر - مرص الحبيبةفاطمه يارس عيىس - هى دى مرص
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Egypt مصـر

فاطمة بـالل أحمد 
 التاريخ يشهد

فاطمة رجب سامل
مرص يف عني ابنأها

فاطيام حازم محمود 
 أنا أحب السريك

فرح ماجد عبداملنعم 
ملة العائلة يف رمضان

فريدة طارق جامل
Me and my brother

فريدة عمرو عىل
مستوحي عن مرص
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فريدة محمود محمد 
مشاهد من روح مرص 

فريدة هاىن إبراهيم
حلوة يابلدى

فريده كرم البدري 
 وجوه مرصية

كارمن أحمد شحاتة 
أنا والقطة والسمك عىل البحر

كارين عاطف عزمي
فرعونية

كرمة وليد عمر
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Egypt مصـر

فريدة خالد عليوه - عىل ضفاف النيلفريدة محمد كردي -  شم النسيم

فيـروز يحيى عبد العزيزفريدة سعيد إبراهيم - مرص عىل مـر التاريخ
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كنزى تامر الدمرداش - الريفكارما أحمد محمد - البـلد

كنزى محمد أميـن كنزي محمد محمد - شعب واحد وطن واحد
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Egypt مصـر

كريستيان جاد
Late Night drive

 كامل وائل جامل
مليكة الكون

كنزي خالد سعد
 األحياء الشعبية

كنزي بهاء جامل الدين 
سيدة كل عرص

كنوز إبراهيم عباس
نفرتيتى شكل تاىن

الرا محمد عزت 
 رموز النوبة يف كف الوطن
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لجني محمود عبد العزيز 
القطة يف الفن املرصي القديم )كوالج(

مليس محمد عبد العظيم 
صور من بلدي

ملار هادي جامل الدين
غواص يف بحر الرتاث و الحضارة

لجينا بهاء محمد

لوجني محمد الرشيدى
 رمضان يف مرص طعم تاين

لوجني محمد عبد العاطي
فــالحة
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Egypt مصـر

الرا مازن بهاء - Egyptالرا أحمد زكريا - اإلسكندرية

لوجى أحمد زكريا - حفل املومياواتالرا محمد سامح - فدايك يا بالدي
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ىل ىل خالد سعد - املدن الساحليةلوجي أسامة عبد الرحيم - القاهرة

لوجني يارس حسني - النيل يسقي أرض الحضارةلوجني عمرو حسني - بلدي الحلوة
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Egypt مصـر

ليلة أسامة عبد الرحمنليان وليد عمر
القاهرة الفاطمية

ليىل محمد محمد
رونق املرأة املرصية

ماريا هاين حليم
املاىض يبتسم استقباال للحارض

مازن خالد محمد
مهرجان التمور يف سيوة

مازن أرشف محمد 
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ماسة عالء حسني
مرص تحمل جرة الحياة

مازن عالء حسني
رحلة اكتشاف أبو الهول

محمد حسني محمد 
سيدة الحضارات

محمد عصام حسنى 
Bastat

مازن معتز محمود

مايا إيهاب مندور



134

Egypt مصـر

ليىل مصطفى محمد - حضارة اليوم و األمس

ماري عاطف غطاس - مرصلني محمد وسيم - عازف الـناي

Живопись моей страны - ليىل فارىس حسني
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مالك حازم سليم - my natureمارية عبد العال عبد الفتاح - تفاصيل ريفية

مالك محمود الخطيب - املرصيمالك رامي جبه - الريف 
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Egypt مصـر

محمد آرس فؤاد - أرض الذهبمربوك حسني نارص - فرح نويب

محمد أحمد صربي -  رمضانمحمد أحمد عبدالعال - مرص العظيمة
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محمد خالد سعد - طقوس رمضانمحمد حسن محمد - صور من بلدي

مروان عيل السيد - حضارة و تراث مرفل سامح مرجان - صورة من بلدي
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Egypt مصـر

محمد معتصم عبد الحميد محمد مصطفى هدايت
عظمه مرص

محمدي يحيى محمدي
صور من بلدي

مراد أحمد محمود
أنا و أختي عىل الشاطئ

مريم أرشف زيدان
وطنى أمان القلب

مريم ابراهيم شلبي
بركه غليون
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مريم محمد العويض 
الحضارة املرصية

مصطفى محمود محمد 
رقصات عىل نغم الرتاث

معز محمود محمد
الهرم الرابع تشدو قصيدة املجد

مليكة تامر عرشيملك أحمد عىل 
أنا بالبلكونة يف بحري باإلسكندرية وقلعة قايتباي

منة الله حاتم أحمد 
 الريف املرصي
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Egypt مصـر

مريم أمين فؤاد - فالحة مرصية

مريم رضا عبد الغني - مشاهد من الحياة اليوميةمريم خالد أحمد - شوارع بلدي

مريم أحمد السيد - و تتالقى الحضارات
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مريم عبدالله محمد - نظرة مستقبلية للوطن

مريم وائل عمر - السعادة يف النوبةمريم محمد أحمد - وجه الحضارة الرتاث

مريم محمد أحمد - رحلة إىل متحف الكرنك



142

Egypt مصـر

مريم يارس أحمد - ديناميكية الحياة يف الريف املرصي

Damietta Sea - مصطفى محمد محرم

مريم وائل نادي - حضاريت و أفتخر

Cotton collection in my country - مصطفى أحمد عبد الوهاب
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مصطفى محمد صالح - حديقة الحيوان

ملك تامر محمد - ريف بالديملك أمين صديق - مرص حبيبتي

معاذ حازم سليم 
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Egypt مصـر

ملك حسام حلمي - الوحدة الوطنية تصنع الحضاراتملك حامد عبد الرازق - النوبة

ملك محمد أحمد سابق - األهرامات والسياحملك حسام مصطفى - ألوان الريف الزاهية
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ملك محمد عبد الحميد - مراكبملك محمد شحات - مرص الحضارة

مليكة أمين صديق - مرص الحبيبةملك مصطفى السيد  - ىف حب مرص
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Egypt مصـر

منة الله محمود أبو الفتوح - ألوان املدينةمنة الله إبراهيم عطية - رحلة إىل األهرامات

مهرائيل تادرس ظريف  - مرص فاكهة الكونمنة محمد محروس - وجهني لعملة واحدة
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ميان محمد مجدي - حضاريت الجميلةمها عمر الرفاعي - الطبيعة يف بلدي

مريال حسام حسن - صورة من بلديمي إبراهيم عطية - بيت النوبة يف أسوان
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Egypt مصـر

مهند محمد الفاوي 
مرص هبة النيل

مرينا رميون وحيد
ألوان الرتاث

نادين خالد عليوة 
اسكتش نويب

نورا محمد فؤادنور يرسي سيد
فتاة جامعية عرصية

نور رشيف حمدي 
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نورهان أحمد سيد 
حرفة من بلدي

هاجر أحمد إبراهيم
فتاة و بالونات

هاجر عاطف إبراهيم
صورة من بلدي

هدى أحمد إبراهيم 
 هدى مترح يف الطبيعة

هنا تامر عباس
 الريف

هنا يارس الشني
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Egypt مصـر

نورهان مصطفى محمد - مرص بلدي

هاشم تامر عرشي - الساحل الشاميلهاجر أمني رفاعي - الريف املرصي

نرية عمر السيد - عرائس املولد
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هنا محمد جمعة - القاهرة قدمياهدى أحمد السنباطي - السوق يف ريف بالدنا

هند محمد السيد  - تفاصيل وطن همت خالد الدسوقي - روائح رمضان يف مرص
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Egypt مصـر

ناجي ماهر الغريبى - الطبيعة يف بلدي

ندى أحمد األتريبندا مصطفى

نادين محمد السحيمي - عندما يتحدث الريف املرصي
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نورسني سامح محمد - بنت من بنات بلدي زماننرمني صالح الدين عبد الحي - الصيادين عىل ضفاف النيل

نور عيل عيـد  - الريف املرصي وحرضة العمدةنور أمين صديق - مرص عىل مر العصور
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Egypt مصـر

وعد حمدي سعيد - جامل شوارع مرص

ياسمني أحمد عتامنيــارا ممدوح محمد
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ياسمني محمد أحمد - احتفاالت رمضان

ياسني متوىل عيل - حبيبتي يامرصياسني خالد إبراهيم - وجوه الحضارة

ياسمني محمد عطيه - املسالت الفرعونيد



156

Egypt مصـر

يارا أحمد خفاجة
سيدة من الريف

يارا محمود عبد العزيز
أسوان السحر والجامل

ياسمني أمين محمود
من بلدنا الريف

ياسني محمد عبدالخالق - النوبة عىل أنغام املوسيقىيوسف مصطفى درويش - مرصيات
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يوسف مدحت مجدي
األهرامات

ياسني سمري سعيد 
Door

يزن هشام حامد - وطنى بغنيلهايحيى آسـر العويض -  مرص هبة النيل
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Egypt مصـر

الطفولة )صور لنا كلنا (
جميلة مصطفى حسن

فـريدة أحــمد فـــؤاد

كـندة طــارق عـــزيز

ليــــــيل شــــــــكري 

الرا عــــــالء ناصـــــر

جــونري باهـر مدحـت

الرا شــــــــــــريف

بـدر مصـطفى محـمد

نـــورا طــارق حســن

فـريدة طـارق أحــمد

نايـلة أحــمد عاطــف 

ليـيل أحــمد شـــريف

أمـينة طـــارق كــردي

يوسـف محـمد جمعة

هنـا شـرف أبو النصـر
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ياســـني مصطفى

عبدالرحمن عامد

عبدالرحمن محمد

عمـــر يســــــري

رحلة إىل مدينة الغردقة
عمر تيمور مروان 

أحـمد إيـاد أحمد

أحـــمد شـــريف

مــــريم محــئمد
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Egypt مصـر

أروى رضـــا إبراهـــيم

رمياس الشحات محمد 

بـوال فــليب فــــاروق

معبد الكرنك
ثـمـار نبيــل مـــحمد

جنـــا أحـــمد ربيـــع

رنـــاد كمـــال ســعيد

فريدة أرشف عبدالعظيم 

فـريدة خـــالد الســيد

محــمد أسـامة أحــمد 

محــمد رامـي محــمد 

يوسـف أحــمد ربيــع

مينــا عــادل صــمؤيل
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أدم وائــــــل

بــراء طــارق

رمياس أحمد

چودى أحمد

رحلة إىل دهب
سـام محــمد

لينــا أحــمد

دارين محمد
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Egypt مصـر

رنيــــم أحــمد

محمد عبد الله

لينـــا هشـــام 

زيارة إىل األهرامات

ثيــدورا جـورج

ديـام أحــــمد

سـليم إبراهـيم

أدم محــــــمد

نتــايل شــريف

يونــس أحــمد
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رحلة إىل الفيوم
مروان شـوقي 
يوسف أسامة
مـريته حـسن

فـؤاد محــمد
فــرح أحــمد

أنـــــس
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Helmi Huhtasalo - Vilma Kivimäki  - Milja Kontti  - Noora Raitinpää  - Anni Sällilä

Erkki KuronenJulia Laihokari Nataliia Parkhomets

Sebastian Kallionkieli - Ville SjömanFanny Koivumäki - Kaisa Tervalahti - Milo VanhataloVeeti Rosenqvist -  Aino Sillanpää - Nelly Vettenniemi

Finlandفنلندا
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Finlandفنلندا

Helmi Huhtasalo, Vilma Kivimäki, Milja Kontti, Noora Raitinpää, Anni Sällilä

Evening at the Summer Cottage



167

Fanny Koivumäki, Kaisa Tervalahti, Milo Vanhatalo

A Cold Winter Day
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Erkki Kuronen - The ForestJulia Laihokari  - The church  

Nataliia Parkhomets - Two swansSebastian Kallionkieli, Ville Sjöman - Archipelago

Finlandفنلندا
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Veeti Rosenqvist, 

Aino Sillanpää,

 Nelly Vettenniemi

The long roadway
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Timon BastianElisa SchockMiriam Schwarz Nele Hanna Bräuer

Marcel Sossna  - Timon Bastian - Nele Bräuer - Elisa Schock - Zoe Säber - Yunpeng Wang -  Justin Krauskopf - Malak Sakr - Ha My Le  - Karim Soliman - 

Mirjam Schwarz Jerez  - Christian Gad. - Ivan Khokhlov -  Elisabeth Reznikov - Nour Fayez - Guise Gohlke - Zuzanna Koniezna - Anastasia Sobschenko

أملانيا Germany



171

Marcel Sossna  - Timon Bastian - Nele Bräuer - Elisa Schock - Zoe Säber - Yunpeng Wang -  Justin Krauskopf - Malak Sakr - Ha My Le  - Karim Soliman - 

Mirjam Schwarz Jerez  - Christian Gad. - Ivan Khokhlov -  Elisabeth Reznikov - Nour Fayez - Guise Gohlke - Zuzanna Koniezna - Anastasia Sobschenko

Hand in Hand
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Elisa Schock - window to imagination Miriam Schwarz Jerez - Der rote Wald

أملانيا Germany
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Nele Hanna Bräuer -Title of Artwork view trough my WindowTimon Bastian-Brandenburger Tor

Zoe Emily Saber - Blick aus dem Fenster
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 Sandorini Island

Greece اليونان

Pandelis Charalambous
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Koncz Réka - Magyar néptánc az Országház elttKovács Levente Magyar népmvészet - Kalocsa

Hungary

Aliz DeákLuca SzabóLinda Deák

املجر
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Linda Deák - JapaneseGarden on Margaret Island-Budapest Luca Szabó - Skanzen in Szentendre

Aliz Deák -Velence Lake at PákozdFerenczi Júlia - A sokszínMagyarország

Hungaryاملجر
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Indonesia

Amirah Alfi Marwah

Alayya AlifyaDzaky Nailul Faiz

Farawla salsabielaFUZNABEMAZHEYA

Izzat Nurdin

Izzat Yusuf Ismail

Khedive BediuzzamanMAFAZ IKLIL AL HUSAINYMuhammad azam Marwa Muhlashon

Fella Fazia

Nabiela GaishaNisrina Harumi 
Aisyana

Reva lutfia fauzi

Rizka Fatimah

إندونيسيا
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Alayya Alifya - Borobudur Temple of IndonesiaAmirah Alfi Marwah Azzahra - Senyum Budaya

Dzaky Nailul Faiz - Batik is my Country›s Culture Farawla salsabiela fauzi - Monas

Indonesia إندونيسيا
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Fella Fazia - Diversity in my countryFUZNA BEMAZHEYA GHUFAYRA - BATIK

Izzat Nurdin Ismail  Rumah Gadang (Big House)Izzat Yusuf Ismail - Traditional Food (Pempek)
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Khedive Bediuzzaman Syams - The Sam Poo Kong Temple

MAFAZ IKLIL AL HUSAINY - PRAMBANAN TEMPLE Marwa Muhlashon - Indonesian Staple Food: Tempe

Reva lutfia fauzi (Indonesia) - Traditional dance of indonesia

Indonesia إندونيسيا
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Muhammad azam ali al ghifary - sumsum porridge

Nabiela Gaisha Amany -Bird of Paradise (Cendrawasih - Papua)Nisrina Harumi Aisyana - Borobudur Temple of Indonesia

Rizka Fatimah Aulia El RahmahNatural Views of Indonesia
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  تويو يف األهرامات  

Japan اليابان

Toyonosuke Akiyama
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 فستان العيد

Jordanاألردن

هبة الله محمد الحجاج
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Kazakhstan

Kazakhstan كازاخستان

Kamit Bergaliev
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Kuwait

دارين أمني

عقيل طالب الجمعة

دارين أمني عيل الدوالت - حبيبتي الكويت

الكويت
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حاتم البلوىش

هند ماجد مطيع العنزي - اليلوةشهد حمد مبارك العبيدان - بس يا بحر

فوز بدر اليف الهرير- مرص بعيون كويتيه

Kuwait الكويت
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Oman  

سيف بن محمدأمندة وليد عبدالله عادلمنار عادلرنيم خالد

سلطنة ُعامن
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جني بنت أحمد املكتوميإرساء بنت سيف الكلبانية  - صورة من بلدي

يوسف بن يعقوب املعمري - الخشدة

Oman سلطنة ُعامن 
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حمد بن سامل العيسايئ
 نخلة من بالدي

راوية بنت سعيد بن حمود 
 لهالد املعمورة

رنيم خالد محمد الفطيسية -
 الطبيعة يف مسندم

ريناد بنت سلطان الكلباين 
صورة من بلدي
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رغد بنت إبراهيم الكلباين 
 صورة من بلدي

شهد بنت بدر املعمرية  
صورة من بلدي

محمد بن سعيد امليمني
 صورة من بلدى

سارة بنت سامل الريامي 
صورة من بلدي

Oman سلطنة ُعامن 
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صابرينا بنت أحمد اللميك 
برج الصحوة

عائشة سعيد طناق املعمرية 
معامل من بالدي

أمندة وليد خميس بكرى - الغروبمنار بنت عبدالله بن طالب العجمي



Oman سلطنة ُعامن 

سام بنت سليامن بن سعيد الساملية - صور من بالدىديم الرحبي- القالع

عبدالله عادل بخش - طبيعة بالدي
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مها بنت عامر القرنة  - قرص العلمسيف بن محمد الشبىل - صورة من بالدى

 براءة بنت سعود بن التويب - صورة من بالدي
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ليان بنت بدر الهميمية - صورة من بلدي

منار عادل بخش البلوشية - طبيعة بالديمريم بنت محفوظ الحسنية - صور من بالدى

Oman سلطنة ُعامن 
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قلعة الزبارة

Pakistanباكستان

خليفة عبدالقادر خان
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198

Poland بولندا

ANTONI LITERA

GABRIELA WIDUCH

ANNA DOROBIS

FRANCISZEK LUBSZCZYK

ALEKSANDRA MIJAS

EMILIA OCHAŁEK

ALA MORPAK

BOGNA ZAJĄC

HANNA TKOCZ

ALICJA STARZEWSKA

FRANCISZEK LITERA

ALEKSANDRA HOMZIUK

DOMINIK SZEWCZYK

IRMINA LEPIARCZYK

AGATKA CHYDZIŃSKA

ANTONIA COJG

HANNA MICHALIKZUZANNA FARNOW



199

JULIA LISIŃSKAJONASZ KOWALJAN KOLUCKI JAN POLAK

MATYLDA MAZIARZMARTYNA ZAKRZEWSKAKASIA KORODYJULIANNA JAŹWIEC MAGDALENA FRYSTACKAKAROLINA BLASZCZYK

JULIA SUCHANSKA

ZOSIA WINIOWSKAPATRYCJA KAZANAOLGA DRABIKMILENA KANIA OLIWIER RACISNATALI KOWALCZYK

MIKOLAJ KOTAS
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Poland بولندا

AGATKA CHYDZIŃSKA - in the forest

winter in Poland
ALA MORPAK

ALEKSANDER TOMICKI - POLISH LANDSCAPE

ALEKSANDRA HOMZIUK
SOUNDS OF TRADITIONAL MUSIC

ALICJA STARZEWSKA
)WITH A VISIT TO LIPKA )VILLIGE IN POLAND



ALEKSANDRA MIJAS - small house on the villige ALICJA MALINOWSKA - TRIP TO THE FOREST

ANNA DOROBIS
SOUNDS OF TRADITIONAL MUSIC

ANTONI LITERA
OLD STREET

ANTONIA COJG
CORPUS CHRISTI FEAST
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Poland بولندا

Amelia Kos - VIEW - WALK IN THE FORESTANNA STUDZIŃSKA -WINTER VIEW- IN THE COUNTRYSIDE

BOGNA ZAJNC

SOUNDS OF TRADITIONAL MUSIC

FRANCISZEK LITERA

TRACK OF HISTORY

FRANCISZEK LUBSZCZYK

CHRISTMAS CAROLLERS
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DOMINIK SZEWCZYK - CHRISTMAS CAROLLERSElena Olczak - MARKET SQUARE IN GLIWICE

GABRIELA WIDUCH

THE DANCE
HANNA TKOCZ

CHRISTMAS CAROLLERS
IRMINA LEPIARCZYK

SOUNDS OD TRADITIONAL MUSIC
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Poland بولندا

EMILIA OCHAŁEK -Marketsquer in GliwiceHANNA BAK -ON THE COUNTRYSIDE

JULIANNA JAŹWIEC -MARKETSQUER IN GLIWICEKAROLINA STARZEWSKA- COW- POLISH COUNTRYSIDE
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HANNA MICHALIK - CHRISTMAS CAROLLERSJONASZ KOWAL - CHRISTMAS CAROLLERS

KASIA KORODY - In the forestLilly De Burca - IN THE POLISH MOUNTAIUN
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Poland بولندا

JAN POLAK -POLISH OUTSKIRTSJULIA LISINSKA -SOUNDS OF TRADITIONAL MUSIC

JAN KOLUCKI
MUSIC IN MY MIND

JULIA SUCHANSKA
PRE-HOLIDAY TIME

KAROLINA BLASZCZYK
CORPUS CHRISTI FEAST
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Lilianna Potkowa
RIVER RAFTING

MAGDALENA FRYSTACKA
CHRISTMAS CAROLLERS

MAŁGORZATA FLIGIER -MY YARD

MILENA KANIA
POLISH CAROLLERS

MAŁGORZATA SZLLZAK - WINTER VIEW
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Poland بولندا

MARIA ANNA RYŻY -IN THE COUNTRYSIDE - POLISH FIELDSMARIA MAJEWSKA-WINDMILL - WALK AROUND THE VILLAGE

MARIA WRODARCZYK-HORSE RIDING - MY SAFE PLACEMARTA MATKOWSKA-POLISH VIEW- ON THE COUNTRYSIDE



Martyna Szumanska-MY WALK TO THE OUTSKIRTSMARTYNA ZAKRZEWSKA -MY GRANDPA›S PLAY

MATYLDA MAZIARZ -RADIOSTACJA in Gliwice. DytpticMIKOLAJ KOTAS -DUMKY
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Poland بولندا

NATALI KOWALCZYK-GLADE- SPRING IN POLANDNINA KONIECZNY - IN THE FOREST

OLIWIA ŻMIJEWSKA - VISIT TO THE CASTLEOLIWIER RACIS -WAYSIDE SHRINE
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SONIA PAWLAS - TRIP TO THE LAKETYMOTEUSZ KANTYKA-POLISH MOUNTAINS

Wojciech Bieganowski - WINTER IN THE POLISH MOUNTAINSZOFIA KANTYKA - ON THE COUNTRYSIDE
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Poland بولندا

PATRYCJA KAZANA
SCARECROW

ZOSIA WINIOWSKA
spring in Poland -We are the same

Zuzanna Malgorzata Konieczna

ZOFIA SAS-ROŚKOWICZ  - MY IN THE GARDEN Zuzanna Nikiel-Wojtowicz - IN THE FOREST
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OLGA DRABIK - My dear grandmother house

Zuzanna BĄKAŁA - POLISH VIEW ZUZANNA FARNOW - CHRISTMAS CAROLLERS
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محمد طارش املزروعى

مسعود محارب العىل

عائشة شهاب اليافعى

The camel I love -عائشة شهاب اليافعي

Qatar قَطَر
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محمد طارش املزروعي 

 القلعة

مسعود محارب العيل

The boat

خليفة حمد املنصوري

مركز فنار
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Romania رومانيا

BONDOC ANA-SOFIA

Ciobotaru Eva

Dumitrescu Patricia

Irina Ionescu- Berechet

Antohi Patricia

Ciotinga Cosmin Alexandru

Ema Ludmila Ivanov

Ivașcu Ana-Maria

Aleci Gloria Elena

Covataru Caterina

Grigore Cristian Andrei

Magdalena Alexa-Morcov

Bulucianu Stefan

Dan Bianca Ioana

Ilinca Sava

Natalie Adam

Ada Bordean

Constantin Ioana

Georgescu Vanessa Gabriela

KASEM YASSER

Andrei Ristovski

Cucu Melisa Adriana

Guist Mara

Mandache Robert

Burada Andreea - Alina

Dobre Spiridon

Iordan Smaranda

Nicoara  Mihai
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Stroe Adriana-CosminaTolu AnaVasile IlincaVolintiru Maria Tudor-Gabriel Croitoru

Nicu Alexandra MihaelaNiculae DianaPutinei MariaSandu Karina Paun ElenaRUGHINIS ALEXIA MARIA

Vezentan TomaSimion Denisa Andreea
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Ada Bordean

Traditional Masks

Aleci Gloria Elena

Castelul Bran

Andrei Ristovski
   Peleș Castle

Antohi Patricia -Traditii si obiceiuri- Hora satului BONDOC ANA-SOFIA - People›s House

Romania رومانيا
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Bulucianu Stefan
Coloana fara sfarsit de C. Brancusi

Burada Andreea - Alina  
Înăuntrul minţii tale

Buzărnescu Andreea 
Transhumanţă 

Cincu Miruna 
,,Casă tărănească ”

Ciobotaru Eva
 Mihai Eminescu

Ciotinga Cosmin Alexandru 
Brasov Biserica Neagra,
 Calatorie transilvana
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Covataru Caterina - Dracula/ Vlad Tepes Constantin Ioana - Biserica Neagra, Brasov

Cucu Melisa Adriana 
Dansul ursului (bear dance) 

Dan Bianca Ioana 
 Windmils

Georgescu Vanessa Gabriela
 Castelul Bran

Romania رومانيا
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Dișa Andreea - Datini de iarnă 

Dobre Spiridon - Monumente si personalitati din RomaniaDumitrescu Patricia - Imagini din tara mea

Ema Ludmila Ivanov - Corvin Castle
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Grigore Cristian Andrei - Natura statica cu vase traditionale

Hanc Elisabeta - Simboluri

Înpușcatu Julia - Interior casă ţărănească 

Iordan Smaranda - Delta Dunarii

Romania رومانيا
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Guist Mara - Capra

Ilinca Sava
 Gipsy

Iordache Antonia - Sărbătoare 

Irina Ionescu- Berechet
The imprint of remembering traditions

Ivașcu Ana-Maria

Romanian traditional house
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KASEM YASSER - RURAL VIEW

Lăcătușu Erica Maria
Simboluri populare 

Lica Leia - Dreams over Sibiu City

Magdalena Alexa-Morcov
Inner meaning

Nicu Alexandra Mihaela
Jocul Caprei

Romania رومانيا
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Mandache Robert - Mihai Eminescu si Ion CreangaNatalie Adam - Sibiu Street

Negrilă Maria - PeisajNiculae Diana - Tehnica mixta/ creion, pastel, tus
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Nicoara  Mihai 
Traditional village

Niţă Rebeca
Biserică din lemn 

Pădeanu Mihaela - Colindători 

Păpușe Teodor 
Tradiţii 

Peștean  Erika - Datini de iarnă 

Romania رومانيا
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Pîrvuloiu Iasmina
La colindat 

Popa Yannis Ștefan Răzvan - Fotografiile timpului 

Putinei Maria
The spirit of Bucovina

Simion Denisa Andreea
Castelul Peles

Paun Elena - Peles Castle
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RUGHINIS ALEXIA MARIA - Romanian traditional danceSadoveanu Roxana - Port popular de sărbătoare

Sandu Karina - Delta DunariiȚâţoasa Anastasia - Sărbătoare 

Romania رومانيا
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Stefan Marin  
Dor

Stroe Adriana-Cosmina
Silence Soul

Tolu Ana 
Joy of Winter

Tudor-Gabriel Croitoru - Beautiful RomaniaVasile Ilinca - Festivalul international de teatru de la Sibiu
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Vezentan Toma - Vlad Tepes /Dracula si Castelul

Volintiru Maria - Tradiitii si obiceiuri- La colindat

Romania رومانيا
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Zaharie Laetitia Ioana, 
Butusină Alexandros 
Vasilios, Coteanu 
Sebastian, Fieraru 
Anghel Sever, Florica 
Marielena Corina, 
Mușat Bianca Andreea, 
Nicola Bianca, Nicola 
Oana Gabriela, Spataru 
Andreea Madalina, 
Stoian Andra Ștefania, 
Zaharie Laetitia Ioana 
Vieru MadalinaU

ni
ci

ta
te

 in
 D

iv
er

si
ta

te
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Russia روسيا

Airin MutovaDanila BychkovMaxim Starkov Fedosenko KseniaSvetlana Lagutina

Maxim Starkov
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Svetlana Lagutina
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Danila Bychkov

Iirina Popova- Russian birches

Airin Mutova 

Fedosenko Ksenia -Живопись моей страны

Russia روسيا
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Singaporeسنغافورة

Hana Carlesater- Life By The Water
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 My house flowers 

Sudan السودان

 عبدالرحمن حافظ
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Yemenاليمن

مالك وجدي

دكان الفريج

بيان اسامعيل

 ملحات من بالدى اليمن
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عبـيـر أنــور رمضـــان 

ابتســـام بـــركـــــات 

والء الكــــــاشــــــف 

د. أمنيــــة صبــــــري 

د. والء صـــــــــــادق  

أميـــــــرة ديـــــــاب 

منــــــــى رمضــــــان 

سنــــــاء ســــاملــــان 

محمـــــد سـمـــيــــر 

أمــــــل عــــلــــــــي 

رقيــــــة نــــــــــــور

نــــــدى أحــمـــــــد

التنشيط الثقايف
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أ.نسـريــــن حمـــدي                          

أ. إميــــان حـــافــــظ                            

أ. اسامعيل عبدالـرازق                  

د.سـمـــر قـنـــــــاوي                           

عـبــيـــر مـحـمــــــد                       

هـبــه اللـــه شعبــان                 

شـيـمــــاء نـجـيــــب                   

د.ســهــــا صــبـــــري                                 

ســــــارة شكـــــــري                              

سمــــــر عـــلـــــــي                                  

سمـــــاح العـبـــــــد                             

مــهـــــا محـمــــــود                               

إدارة الجرافيك و املطبوعات
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حقوق الطبع محفوظة : وزارة الثقافة - قطاع الفنون التشكيلية - جمهورية مرص العربية - 2022


