
                             كان لى شرف تأسيس الدورة األولى لصالون األعمال الفنية الصغيرة وكان ذلك 
 فى عام 1997 حيث أشرفت  إشرافاًا كاملاً على وضع فكرة وتفاصيل إقامة هذا الصالون 
 منذ والدته من رحم ) املكتب الفني( الذى كنت أتراسه فى ذلك الوقت وأخرج العديد 
 من املستحدثات شديدة الفاعلية مثل معارض ) احلديقة وامليدان ( والتي أقيمت 
مبصر  روكسى  سينما  ومدخل   – القومى  املسرح  مدخل  فى  دورات  ثلث  منها 
هذا  أسند  مت  أن  بعد  ذلك  بعد  توقفت  أنها  إالّ  بالدقى  الصيد  ونادى   – اجلديدة 

النشاط آلخرين .
وبدأت مسابقة األعمال الصغيرة بجهد خارق أسفر فى الدورة األولى عن مشاركة 
ما يقرب من إحدى عشر جائزة قدمتها مؤسسات وشركات وطنية منها أخبار 
شركة   – املصري  األهلى  البنك   –  ) اللندنية   ( احلياة  وجريدة   – واألهرام   – اليوم 
ألحمد  ستار  جولد  مجموعة   – سيناء  جنوب  شركات  مجموعة   – أوراسكوم 
بهجت – معهد املشربية لتنمية فن بلدنا ألسعد ندمي – وشركة مصر للطيران 

والتى خصصت تذاكر سفر مجانية ذاهباًا وعودة ألحد الدول األوربية ... 
الثانية  الدورة  حلقتها  ثم   ، التأسيس  قوية  األولى  الدورة  بدأت   وهكذا 
ا اإلشراف الكامل عليها وأضيفت إليها جوائز من شركة شل –   والتى توليت أيضاً
ومجموعة  احلياة  وجريدة  املصري  األهلي  البنك  انسحب  بينما  الكاتيل  وشركة 
شركات جنوب سيناء وذلك خللل فى النواحي التنظيمية لم يكن لنا دخل فيها 

)واحتفظ بها لنفسي وللتاريخ ( .. 
وتولت بعد ذلك الراحلة العظيمة ) فاطمة إسماعيل ( مسئولية تنظيم صالون 
القطع الصغيرة بداية من الدورة الثالثة .. والبدمن التأكيد على شهادة أخلقية 
ا خارقاًا فى تطوير وإتساع  أمام اهلل والضمير ، فإن فاطمة إسماعيل قد بذلت جهداً
وبلورة هذا الصالون إالّ أن الشركات بدأت تتناقص ) لنفس اخللل الذى أشرت إليه ( .. 
وقد تناقصت اجلوائز فى الدورة الثالثة فأصبحت الشركات املانحة ) ست شركات 
فقط ( وفى الدورة الرابعة أصبح الداعمون ) ثلث شركات فقط ( وفى الدورة اخلامسة 



الكاتيل(  األهرام –شركة  )مؤسسة  اجلوائز فأصبح من مؤسستني  انحصر دعم 
الراحل  ولكن  الداعم  هى  فقط  األهرام  مؤسسة  كانت  السادسة  الدورة  وفى 
الكبير أحمد فؤاد سليم منح جائزة باسم جمعية نقاد االيكا املصرية حملاولة منه 
إلنقاذ هذه الدورة .. ثم بعد ذلك أقيمت الدورة السابعة فى عام 2004 بدون جوائز 
على اإلطلق ، وكان ذلك إيذاناًا بتوقف صالون األعمال الصغيرة والذى كان يقام 
ا فأحدث  كمسابقة تعتمد على مانحي اجلوائز من املؤسسات وهو ما إنتفى متاماً
ا الستمراريته وتوقف منذ دورته األخيرة فى عام 2004 وحتى اآلن .  وبعد دراسة  إرباكاً
ظروف هذا الصالون وملبسات توقفه فقد استقر الرأى على أن يعاد هذا الصالون 
وهو ما يضمن استمراريته مع عدم   ) الصغيرة  الفنية  للقطع   ( سنويًّا كسوق 
 االعتماد على دعم غير مستقر وغير مضمون من مؤسسات أو شركات أو أفراد .. 
وإقباالاً  ا  ورواجاً ا  انتعاشاً أكثر  أصبح  فى مصر  الفن  بأن سوق  تامة  بقناعة  وذلك 
قاعات  فتح  فى  عام  بعد  ا  عاماً يزداد  الذي  العدد  فى  يتأكد  ما  وهو  اجلمهور  من 
ينمو فى مجتمعنا فى هذا  رواج  وتنم عن  التسويق  خاصة جديدة تعتمد على 
اإلقتناء من  والهيئات على  واملؤسسات  الشركات  تقبل كافة  أن  ونتمنى   . اجملال 
ا واسعة للختيار من أعمال الفنانني املصريني وهو  هذا الصالون التى يتيح فرصاً
تسهيل واضح لشرائح مختلفة فى اجملتمع على اإلقبال على مثل هذه النوعية 

من األعمال صغيرة احلجم وبالسعر املناسب .

محسن شعالن
رئيس قطاع الفنون التشكيلية



الفنانون املشاركون بسوق القطع الفنية الصغيرة 
مبركز محمود مختار الثقافي 

بقاعتي » قاعة نهضة مصر -  إيزيس «



إبتهال مصطفى محمد فرج
إبراهيم أحمد السيد

إبراهيم جندى إبراهيم
إبراهيم فلبس يوسف

أبو الفتوح توزنى ) أبو الفتوح البرعصى (
أبو بكر صالح النواوى

أحلم محمد كمال
أحمد الدمرانى أبوزيد البسيونى

أحمد حامد خليل
أحمد حمدى عبد اجلواد
أحمد شعبان أبو العل

أحمد عاطف أحمد عبد احلميد
أحمد عاطف بيرو ) أحمد بيرو (

أحمد عاطف جعفرى
أحمد عبد التواب غريب

أحمد عبد الفتاح حسني
أحمد عزت حامد

أحمد فايز رشاد الشناوى
أحمد محسن منصور
أحمد محمد اجلناينى
أحمد مصطفي أمني

أسامة محمد على حسن
أسامة وجيه ناشر

إسراء سمير الشوربجى
إسراء محمد أحمد غامن حرب 

إسراء مصطفى محمد فرج
أسعد سعيد فرحات

إسلم عبد احلميد زكى

أسماء العوضي عبد اجلواد غامن
أسماء أحمد املوجي

أسماء راغب العماوى
أسماء فوزي حسن

أشرف رسلن
أشواق إبراهيم رجب أبو طيره

أعتصام مصطفى محمد فرج
أكرم صالح فضل

أكمل حامد حامد عبد الرحمن
آالء سيد أحمد

أمانى سمير عمر
أمانى فوزى عبد العزيز

أمجد أحمد فوده
أمجد عبد السلم عيد                                            

أمل عبد احلميد راجح
أمل محمد عبد اللطيف باشه

أميرة أحمد محمود العطار
اميرة جمعة أحمد
أميرة حسن فهمى

أميرة سعد محمد عباس
أميرة مناح

أميمة إبراهيم محمود
أميمة رشاد جلل

إميان أحمد محمود
إميان عبد املنعم خضر

إميان على قطب
أميان على مهران

إميان محمد السيد البنا



إميان ممدوح حكيم
إميان منير مصطفي فهمي

أمين حامد نبيه
أمين عبد القوى سعداوى عبد القوى

أمين مصطفى حسني
أيناس سالم

إيناس علي زينب العابدين علي
إيناس لطفى أبو القمصان

إيناس محمود محمد الهندى
آيه علء الفلح

آيه محمود محمد
إيهاب عبد اهلل يوسف

باهر أبو بكر حسن عبد اللطيف
بدوى مبروك عبد الوهاب

بسمة حسن عفيفى حسن
بسمة شوقي نصيف

بسمة محمد عبد العزيز محمد
بلل أحمد إبراهيم ) بلل مقلد (

بهاء الدين عاطف سعودى
بهاء الدين عامر عبد احلميد

تامر على أفندى
تسنيم عبد اهلل حسن املشد

تسنيم عيد السيد
تغريد عز الدين محمود

توفيق هلل سرور
جرجس يوسف منصور ) جورج (

جلل توفيق جمعة
جلل حزين رزق

جمال رمضان قطب
حافظه محمد كمال

حسام الدين محمود محمد
حسان صبحى على

حسن محمد كرمي عيسى
حسن يونس شبط

حسناء حسن محمد أحمد
حسني سيد ياسني
حليم مكرم خليل

حمدى محمود حسن
حنان السيد موسى  ) حنان موسى (

حنان وحيد الدين أحمد على الدين
حورية السيد مصطفى

خالد محمد سامى حسني صادق
خديجة مصطفى حسنى

خلود كمال الدين حسني
خيرية حسني على

داليا محمود الروضي
دعاء إبراهيم الدمرداش
دعاء أحمد حامد خليل

دنيا خالد محمود
دنيا يسرى سليمان درغام

دينا محمود فريد
دينا محمود أمني

رؤف محمد السباعى
رامى عبد الرحمن 

رامى على أحمد برهام
رانيا أحمد شكري احلكيم



رانيا احلكيم
رانيا أنيس شعبان
رانيا حافظ شوقى

رانيا عبد املنعم علم
راويه محمد أسعد احللواني

رباب أحمد أبو الفضل نوار
رضا خليل أمني

رفقى فتحى الرزاز
رمزى عبده رمزى

رمضان عبد املعتمد سيد
رمي أحمد بهير عبد العزيز

رمي أحمد حسن
ريهام محمد رضا على محمود

ريهام مصطفى أحمد إسماعيل
الزعيم أحمد محمود
زينات حامد العيسوى

زينب صبحى
زينب على إبراهيم السيد

زينب محمود حسني
سارة حمدى محمد

ساره محمد عبد الصادق إبراهيم
ساره محمود القاضى

سامح جلل عبد اللطيف
سامي محروس أحمد

سامى يوسف عبد السيد
سامية سمير

سامية سيد زيان
سامية عبد املنصف عبد العزيز البيطاوى

سحر جمعه النجار
سعاد بيومى محمد

سعاد محمد عبد اجمليد
السعيد السيد العبد

سعيد مصطفى كمال عبد الوهاب
سماح كمال مصطفى حلوة

سمر محمد عبد الصادق إبراهيم
سناء إبراهيم خليل

سوزان عبد الواحد محمد
سوزان محمد سعد الدين زكى

السيد صالح القماش
سيد رضا إبراهيم

سيد محمد حسن ) سيد حسن (
سيدة محمود أحمد خليل

شادى أديب سلمة
شادى فرغلى عبد احلفيظ

شادي محمد إبراهيم
شادى محمد أحمد محمد

شاهنده كمال ماهر ) شاهنده مجاهد (
الشرنوبى محمد محمد

شريف محمد حسن ) شريف حسن (
شعبان محمد عباس

شيرين أحمد اسماعيل عبد الكرمي
الشيماء جمال محمود

الشيماء ماهر أنور
شيماء محمود أحمد

صفا محمد عبده الطبال
صفاء محمد محمد عطية



ضاحى عارف هاشم
ضياء أحمد محمد

طارق الكومي
طارق مأمون

طه يوسف طه
عامر عبد احلميد عبد اهلل

عباس مختار الطرابيلي
عبد احلميد جبر الدين على خيرى

عبد الرحمن فؤاد البرجى
عبد الرحمن محمد ربيع أحمد

عبد الفتاح محمد حسني
عبد الوهاب على عبد الوهاب حوام

عبد الوهاب مشهور هندى
عبده رمزى رزق اهلل

عبير عبد اهلل شعبان جوهر
عبير محمود حمدي زكي
عدوى حسن عبد الرحيم

عرفة شاكر حسن
عقيلة رياض

عزت أمني موسى
عزت حسن عبد العليم
عصام الدين طه يوسف

عطية مصطفي
عل حمدى السيد عطيه

علء الدين فوزى محمد فروح
علء عبد احلميد عبد الوهاب

علء محمد احلارئى
علء محمدى السيد

على أحمد حسن الريس
علي السيد إبراهيم

عماد الدين محمد أحمد
عماد شفيق رزق

عمرو األشرف محمد صالح الدالى
عمرو عبد اللطيف عبد الهادى

عمرو فاروق خالد
عمرو يحيى أحمد

عواطف صلح عبد العال حسن
غادة إبراهيم محمد

غادة عبدامللك
غادة مصطفى أحمد
فاتن محمد طوسون

فارس أحمد فارس
فاطمة أحمد متساح
فاطمة رمضان سيد
فاطمة سلمة أحمد

فتحي عبد السلم
فتحى على محمد

فجر عبد اهلل سليمان
فدوى عطية

فريدة أمين سماحي
فيروز سمير عبد الباقى

فيصل سيد أحمد أحمد
كاميليا محمد لطفى أحمد

كرستني صفوت فخرى
كرمية يحيى سعد

كمال أحمد الفقى



كمال الدين محمد راغب
كنان طارق محمود الربيعى

مليس عادل حجاج
لنبى مصطفى حماده

لينا أسامة عبد احلى
ماجى بركات جندى

مارسيل شفيق عبد اهلل زكى
ماريا ميلد رسمى

ماريهان عمرو حسني
ماهتياب يحيى حسنني حسن

مجدي السداوي
مجدى صالح عبد احلميد

مجدى عثمان على
مجدى محمود السيد إبراهيم

محسن شعلن
محسن محمد صالح

محمد إبراهيم الشوربجى
محمد أحمد الطحان

محمد اللبان
محمد جمعة عبد السلم

محمد حامد رسمى
محمد حسنى توفيق
محمد حلمى العريان

محمد خميس الدمراوى
محمد دسوقى عبد احلميد
محمد رضا إبراهيم منصور
محمد رضا محمد الصياد

محمد رضوان خليل رضوان

محمد سعد شومان
محمد سيد عبود

محمد شعراوى مصطفى
محمد صادق إبراهيم

محمد عبد اجلليل على ) جليليو (
محمد عبد احلميد متام عبد الرحمن

محمد مجدي السداوي
محمد محمد عبد الرحمن

محمد محمد مرسى
محمد محمود السيد موسى غامن

محمد محمود هريدى
محمد مكرم شبانة

محمد منيصير محمد
محمد نبيل عبد السلم

محمد جنيب محمد عبد احلليم
محمود سليمان خطاب
محمود محمد إبراهيم

محمود محمد عبد املوجود
مدحت جلل صابر السيد

مرفت عراقي أحمد
مروة السيد حسنى السيد

مروة فراج
مروة محمد مصطفى

مروة سيد حسن
مروة عادل عطيه محمد سعده

مروة على محمد
مروة عزت
مروة فراج



ناصف خلف محمود
نادية جبريل 

نادية عمر
ناهد مصطفى شاكر

نبيلة أحمد السيد
نبيل محمد متولي

جناح صدقى أحمد عبد النعيم
جنلء فتحى عفيفى

نهلة بكري
جنلء فوزى محمد

نرفانا هشام على حافظ
نرمني فتحى املصرى

نرمني يحيى زكريا
نريفان حسن أنور محمود
نزيه أحمد محمد رشيد

نها سيد محمد
نهاد محمد عز الدين مصطفى كامل

نهله رضا عبداحلميد محمد
نهى جمال معوض
نهى حسني أحمد

نهى خليل عبد احلميد البجاوى
نهى محمد مجدى محمد على راغب

نور مصطفى كمال
نورا عبد املنعم مصطفى

نورهان حمدان إبراهيم
نورهان علء الدين محمد

نيفني أحمد عبد اجمليد
نيهال عثمان دهب

مروة محمد أبو االسعاد
مروة محمود قاسم

مروة محيى الدين حسن أحمد
مرمي محمد الدرعى

مرمي معتز محمد
مشيرة إبراهيم حنفى االزهرى

مصبح كامل مصبح حسن
مصطفى حسني ) مصطفى سليم (

مصطفى بيومى السيد محمدى
مصطفى سمير مصطفى االررف

مصطفي عبده مشعل
مصطفى محمد عبد العاطى

مصطفى محمد فكرى
مصطفى محمد يونس

مصطفى محمود خليفه
ممدوح محمود القصيفى

منار حسان مصطفي
منة اهلل فتحى عزيز

منة اهلل نور الدين أحمد
منه اهلل هانى صبرى

مها كامل أحمد
مها محمد مصطفى

مودى ماهر لوقا
مى صبرى إبراهيم
مى محمد الدويك

مينا نصر تادرس
ناثان دوس

نازلى يحيى مصطفى



هالة إبراهيم أحمد الشارونى
هالة طوبار

هاميس أحمد اجلنانيى
هاني السيد أحمد
هاني بولس إبرهيم
هاني محمد حسن

هبه اهلل كمال رياض
هدى شعبان محمد

هند أحمد شحاته أحمد
هند محمود امني

هيام عبد الباقى فرج طلحه
وحيد بدوى البلقاسى

وفاء برهان النشاشيبى
وفيقة مصطفى محمد شفيق

وفيه أحمد نحيب
وليد السيد قطب مصطفى

وليد ايهاب محمد ) وليد دياب (
وليد فتحى محفوظ

وليد محمد عبد الرازق
وهاد سمير

ياسمني أسامة مصطفى
ياسمني حسن أحمد مرسى
ياسمني عبد املنعم املليجي
ياسمني مجدى بدير السيد

يوسف أحمد إبراهيم
يوسف عبد اهلل يوسف

يونان فايز ذكري
يونس حسن يونس



صور األعمال



إبتهال مصطفى محمد فرج

إبراهيم أحمد السيد



إبراهيم فلبس يوسف

أبو الفتوح البرعصى 



ابو بكر صالح النواوى

أحالم محمد كمال



أحمد الدمرانى البسيونى

أحمد حامد خليل



أحمد عبد اجلواد

أحمد أبو العال



أحمد عاطفأحمد عبد اجلواد

أحمد عاطف بيرو 



أحمد عبد التواب

أحمد عبد الفتاح 



أحمد عزت حامدأحمد عبد التواب

أحمد محسن منصور



أحمد مصطفي أمني

أحمد اجلنايني



أسامة محمد على حسن  أحمد اجلنايني

أسامة وجيه ناشر



إسراء سمير الشوربجى

إسراء محمد أحمد غامن حرب



إسراء مصطفى محمد فرج

أسعد فرحات



إسالم زكى

 أسماء العوضي عبد اجلواد



 أسماء أحمد املوجيإسالم زكى

أسماء راغب العماوى



أشرف رسالن

أسماء فوزي حسن



أشواق إبراهيم أبو طيرهأسماء فوزي حسن

أعتصام مصطفى محمد فرج



أكمل حامد حامد

أكرم صالح فضل



آالء سيد أحمدأكرم صالح فضل

أمانى سمير عمر



أمجد أحمد فوده
 

أمانى فوزى عبد العزيز



أمجد عبد السالم

أمل عبد احلميد راجح



أمل عبد اللطيف

أميرة  العطار



أميرة جمعة أحمدأمل عبد اللطيف

أميرة حسن فهمى



أميرة سعد محمد عباس

أميمة إبراهيم



أميمة رشاد جاللأميرة سعد محمد عباس

إميان أحمد محمود



إميان على قطب

إميان على مهران



إميان البنا

إميان ممدوح حكيم



إميان منير فهمي

أمين حامد نبيه



أمين سعداوى إميان منير فهمي

أمين مصطفى حسني



إيناس سالم 

إيناس علي



إيناس لطفى أبو القمصانإيناس سالم 

إيناس الهندى



آيه عالء الفالح

آيه محمود محمد



إيهاب عبد اهلل يوسفآيه عالء الفالح

باهر عبد اللطيف



بدوى مبروك

بسمة عفيفى



بسمة شوقي نصيفبدوى مبروك

بسمة  عبد العزيز



بالل إبراهيم ) بالل مقلد(

بهاء الدين سعودى



بهاء الدين عامر عبد احلميدبالل إبراهيم ) بالل مقلد(

تامر على أفندى



تسنيم املشد

تسنيم عيد السيد



تغريد عز الدينتسنيم املشد

توفيق هالل سرور



جرجس منصور )جورج (

جالل توفيق جمعة



جالل حزين رزقجرجس منصور )جورج (

جمال رمضان قطب



حافظة محمد كمال

حسام الدين محمود



حسان صبحىحافظة محمد كمال

حسن محمد كرمي عيسى



حسن يونس شبط

حسناء حسن



حسني سيد ياسني

حليم مكرم خليل



حمدى محمود حسن

 حنان موسى 



حنان وحيد الدين الزيني

حورية مصطفى



خالد صادق

خديجة مصطفى حسنى



خلود كمال الدين حسنيخالد صادق

خيرية حسني على



داليا محمود الروضي

دعاء إبراهيم الدمرداش



دعاء أحمد حامد خليلداليا محمود الروضي

دنيا خالد محمود



دنيا يسرى سليمان درغام

دينا محمود فريد



رؤف محمد السباعى

رامى عبد الرحمن



رامى على أحمد برهام

رانيا احلكيم



رانيا أنيس شعبان

رانيا حافظ شوقى



رانيا عبد املنعم عالم

راوية أسعد احللواني



رباب أحمد أبو الفضل نوار

رضا خليل أمني



رفقى فتحى الرزاز

رمزى عبده رمزى



رمضان سيدرفقى فتحى الرزاز

رمي أحمد بهير عبد العزيز



رمي أحمد حسن

ريهام محمد رضا على محمود



ريهام إسماعيل

الزعيم أحمد محمود



زينات حامد العيسوى

زينب صبحى



زينب على إبراهيم

زينب محمود حسني



سارة حمدى محمد

سارة محمد عبد الصادق إبراهيم



سارة القاضى

سامح عبد اللطيف



سامي محروس أحمد

سامى  عبد السيد



سامية سمير

سامية سيد زيان



سامية البيطاوى

سحر جمعه النجار



سعاد بيومى محمدسامية البيطاوى

سعاد محمد عبد اجمليد



السعيد السيد

سعيد مصطفى



سماح كمال مصطفى حالوةالسعيد السيد

سمر محمد عبد الصادق



سوزان عبد الواحد محمد

سناء إبراهيم خليل



سوزان محمد زكى

سيد رضا إبراهيم



السيد القماش

سيد حسن 



سيدة خليلالسيد القماش

شادى أديب سالمة



شادى عبد احلفيظ

شادى محمد إبراهيم



شادى محمد محمدشادى عبد احلفيظ

شاهندة مجاهد 



الشرنوبى محمد

شريف حسن 



شعبان محمد عباسالشرنوبى محمد

شيرين اسماعيل عبد الكرمي



الشيماء جمال محمود

الشيماء ماهر أنور



شيماء محمود

صفا عبده الطبال



صفاء محمد عطية

ضاحى عارف هاشم



ضياء أحمد محمدصفاء محمد عطية

طارق الكومي



طارق مأمون

طه يوسف طه



عامر عبد احلميد عبد اهللطارق مأمون

عباس مختار الطرابيلي



عبد احلميد جبر الدين

عبد الرحمن فؤاد البرجى



عبد الرحمن محمد ربيع أحمد

عبد الفتاح حسني



عبد الوهاب حوام

عبد الوهاب مشهور هندى



عبده رمزى رزق اهللعبد الوهاب حوام

عبير عبد اهلل شعبان جوهر



عدوى عبد الرحيم

عرفة شاكر حسن



عقيلة رياض

عزت أمني موسى



عزت حسن عبد العليم

عصام الدين طه يوسف



عطية مصطفي

عال حمدى السيد عطيه



عالء الدين فوزى محمد فروح

عالء عبد احلميد عبد الوهاب



عالء محمد احلارتى

عالء محمدى السيد



عمرو عبد اللطيف عبدالهادي

عمرو فاروق خالد



عمرو يحيى أحمد

العال د  عب    صالح   عواطف 



غادة إبراهيم محمد

غادة عبدامللك



غادة مصطفى أحمد

فاتن محمد طوسون



فارس أحمد فارس

فاطمة أحمد متساح



فاطمة رمضان سيد

فاطمة سالمة أحمد



فتحي عبدالسالم

فتحي علي محمد



فجر عبداهلل سليمان

فدوى عطية



فريدة أمين سماحة

فيروز سمير عبد الباقي



فيصل سيد أحمد أحمد

 كاميليا محمد لطفي أحمد



كرستني صفوت فخري

كرمية يحيى سعد



كمال أحمد الفقي

كمال الدين محمد راغب



كنان طارق محمود الربيعي

مليس عادل حجاج



لبنى مصطفى حمادة

لينا  أسامة عبد احلي



   ماجي بركات جندي

مارسيل شفيق عبداهلل زكي



ماريا ميالد رسمي

ماهيتاب يحيي حسانني



مجدي صالح عبد احلميد

مجدي السداوي



مجدي محمود السيد إبراهيم

مجدي عثمان علي



محسن محمد صالح

محسن شعالن



محمد أحمد الطحان

محمد إبراهيم الشوربجي



محمد اللبان

محمد جمعة عبدالسالم



محمد حسني توفيق

محمد حامد رسمي



محمد حلمي العريان

محمد خميس الدمراوي



محمد رضا إبراهيم منصور

محمد دسوقي



محمد رضا محمد الصياد

محمد رضوان خليل رضوان



محمد سيد عبود

محمد  سعد شومان



محمد شعراوي مصطفى

 محمد صادق إبراهيم



محمد عبد احلميد متام عبدالرحمن

محمد عبد اجلليل علي- جليليو



محمد محمد عبد الرحمن

محمد محمد مرسي



محمد محمود هريدي

محمد محمود السيد موسى غامن



محمد منيصير محمد

محمد نبيل عبدالسالم



محمود سليمان خطاب

محمد جنيب محمد عبداحلليم



محمود محمد إبراهيم

محمود محمد عبد املوجود



مدحت جالل صابر السيد

محمد مكرم شعبان



مرفت عراقي أحمد

مروة محمد مصطفى



مروة عادل عطية

مروة سيد حسن



 مروة عزت

مروة علي محمد



مروة محمود قاسم

مروة محمد أبو االسعاد



مروة محيي الدين حسن أحمد

مرمي محمد الدرعي



مشيرة إبراهيم األزهري

مرمي معتز محمد



مصبح كامل مصبح

مصطفى سليم



مصطفى سمير مصطفى

مصطفى بيومي السيد محمدي



مصطفى عبده مشعل

مصطفى محمد عبد العاطي



مصطفى محمد يونس

مصطفى محمد فكري عبداحلميد



مصطفى محمود خليفة

ممدوح محمود القصيفي



منة اهلل فتحي عزيز

منار حسان مصطفى



منة اهلل نور الدين أحمد

 منة اهلل هاني صبري أبو علو



مها محمد مصطفى

مها كامل أحمد



مودي ماهر لوقا

مي صبري إبراهيم



مينا نصر تادرس

مي محمد الديك



ناثان دوس

نازلي مصطفى



نادية جبريل

ناصف خالف محمود



نادية عمر

ناهد مصطفى شاكر



نبيل محمد متولي

نبيلة أحمد السيد



جناح صدقي أحمد

جنالء فتحي عفيفي



نرفانا هشام علي

جنالء فوزي محمد



نرمني فتحي املصري

نرمني يحيي زكريا



نزيه أحمد محمد رشيد

 نريفان حسن أنور



نهى سيد محمد

نهاد محمد عزالدين



نهى جمال معوض

نهلة رضا عبداحلميد



نهى حسني أحمد

نهى خليل عبد احلميد



نور مصطفى كمال

نهى محمد مجدي



نورا عبد املنعم مصطفى

نورهان حمدان ابراهيم



نيفني أحمد

نورهان عالء الدين محمد



نيهال عثمان دهب

هالة إبراهيم أحمد الشاروني



هاميس أحمد اجلنايني

 هالة طوبار



هاني السيد أحمد

هاني بولس إبراهيم



هبه اهلل كمال

هاني  محمد حسن



هدى شعبان محمد

هند أحمد شحاتة أحمد



هيام عبدالباقي فرج

هند محمود أمني



وحيد بدوي البلقاسي

وفاء برهان النشاشيبي



وفيقة أحمد جنيب

وفيقة مصطفى محمد



وليد السيد قطب

وليد دياب



وليد محمد عبدالرازق

وليد فتحي



وهاد سمير

ياسمني أسامة مصطفى



ياسمني عبد املنعم املليجي

ياسمني حسن أحمد مرسي



ياسمني مجدي بدير السيد

يوسف أحمد إبراهيم



يونان فايز ذكري

يوسف عبداهلل يوسف



يونس حسن يونس



على أحمد الريس

عماد الدين محمد أحمد




