




 إعداد وتنظيم
الفنان / تـامر عاصم

مدير مركز محمود مختار الثقافي





مهرجـان الجرافيتــى 3 

أحمر ..  أبيض .. وأسود

الفنون  للمركز ضمن أنشطة قطاع  المميز  الحدث  الجرافيتي ، هذا  لفن  الثالث  المهرجان  الثقافي  يقيم مركز محمود مختار 
التشكيلية الجادة والهادفة والذي أضفى أحقية واعتراف مؤسسي لهذا النوع من اإلبداع . كما تبنى تجارب شباب مهتم بهذا الفن 

منميًا خبرتهم العملية في هذا الشق من اإلبداع . 

وإلضفاء مصداقية أدائية وواقع مواز افتراضي لمناخ فن الجرافيتي تم إنشاء  مشروع “ الجدار The WALL “ في هذه 
الدورة من مهرجان الجرافيتي والذي سيظل صامدًا في رحاب متحف محمود مختار بعد اإلنتهاء من فعاليات المهرجان ككيان 

مستقل للتعبير الحر من خالل بعض األطر التنظيمية .





أحمد عبد المنعم

أحمد محسن منصور
أدهم حسن يوسف

أسماء العماوي
أمادو الفادني

دينا خالد محمود
رضوى عبد الرحمن فوده

شيرين لطفي
شيرين البارودي

ضياء السيد
عمر خالد كساب

فيصل يونس
كريم عصام
لبنى حمادة

محمد عبد المنعم
محمد نبيل

محمود عبد الحافظ
محمود قطب

منة اهلل جنيدي
مى سالم

مينا نصر
نادية منير توفيق

ندى ناجي
نهلة رضا

نورا عبد المنعم
نورهان عالء الدين محمد

هالة الشاروني
هند نوار

أحمد طارق المالواني
أحمد وهيب
إيمان البنــا
تسنيم المشد

ثريا عماد
حسناء مصطفى
خديجة مصطفى
داليا سالم محمد

رامي حماد
رهام محسن

رؤوف محمد السباعى
ريهام محمد رضا

سماح الليثي
عمرو فتحى محمد

كريم ممدوح
كنان طارق

محمد العريان
محمد حيدر 

محمد محمود فرغلي
محمود حسب اهلل

مروة محي الدين حسن
مريهان عمرو حسن

منة اهلل بركات
منة اهلل محمود
مها كامل أحمد

مودي ماهر
نرمين محمود بهاء الدين

نهى مصطفى
نهى نوار

نورا حمدي
نيفين أحمد عبد الحميد

هند سمير جابو
ياسمين حسن أحمد

ياسمين عبد المنعم المليجي

الفنانون المشاركون بالمهرجان الجرافيتي
قاعة نهضة مصر

الجـــــــــــــــــدار

قاعة  إيزيس





إكمااًل لمنظومة التكامل اإلدائى والتقني لمهرجان الجرافيتي 3 داخل رحاب متحف محمود مختار تم تخصيص مشروع خاص 
داخل قاعة نهضة مصر بعنوان “ Graffiti within MARKERED “ موازي لألداء الخارجي على الجدار بالحديقة 
الثقافية أثناء المهرجان . فبإستخدام أقالم الماركر السوداء والحمراء يتم تغطيية جدران قاعة نهضة مصر بإبداع مباشر حر . 

وجاءت تلك الفكرة نظرًا لتفرد تجربة بعض المشاركين بمهرجان الجرافيتي 2 من خالل ذلك الوسيط .



أحمد عبد المنعم
Ahmed Abd Elmoneim

 0101519848

allamo@gmail.com







THE WALL الجــــــدار 



أحمــد محســن منصـــور
Ahmed Mohsen Mansour

ahmedmohsen2020@hotmail.com



أدهـــــم صقـــــر
A d h a m  S a q r

Adham.saqr@hotmail.com



أسمــــاء العمـــاوي
Asmaa EL-Emawy



أمــادو الفادنـــي
Amado Al Fadni

0101259438

amado11@gmail.com



دينا خالد محمود
Dina khaled Mahmoud

0191007520

Dinafahmy@gmail.com 



رضوى عبد الرحمن فوده
Radwa Abdel-Rahman Fouda 

radwaf2002@yahoo.co.uk

 www.radwafouda.blogspot.com



شيريــن لطفــي
Shereen Lotfy

0127598273

Shereen.lotfy@hotmail.com



شيريـــن البـــارودي
Shereen El baroudy

Shereen_2442008@yahoo.com



ضيــاء السيــــد
Diaa al  said 

 0107408120

diaaalsaid@gmail.com



عمر خالد كساب
Omar Kassab

 0103442599

kassab_90@hotmail.com

 www.k-a-s-s-a-b.deviantart.com



عمـــــر علـــــي
O m a r  A l i



كـريـــم عصــام
Kareem Essam

0112510115



لبنـــى حمـــادة
Lobna Hamada



محمد عبد المنعم
Mohammed Abdel-Monem

mon3m@windowslive.com



محـمـــد نبيـــــل
Mohamed Nabil 

0100056160  

nabilo1979@hotmail.com



محمود عبد الحافظ
 Mahmoud Abdelhafez

0163921373

black-soul-13@hotmail.com



محمــود فيصـــل
Mahmoud Faisal 



محمـــود قطـــب
 Mahmoud Kotp

mamadomadad@hotmail.com



منة اهلل جنيــدي
Menna Genedy



مــــى ســــــالـم
M a y y  S a l e m



مينــــــا نصـــــر
Mina Nasr Tadros

0105635574 

mina.nasr@yahoo.com   



ناديــــة منيــــر
Nadia Mounier

Galagala2@hotmail.com



نـــــدى ناجــــي
N a d a  N a g y

0122379077

 nodi_100@hotmail.com



نهلــــة رضــــــا
N a h l a  R e d a

nahlareda@windowslive.com



نـورا عبد المنعم
Noura Moneam 

nouraa.moneam@hotmail.com



نورهان عــالء الدين
Nourhan Alaa El Din



هــالـة الشارونـي
Hala El-Sharouny

bosho_me@hotmail.com

http://hala-elsharouny.blogspot.com

http://www.bosho.deviantart.com              



Hend Nawwar

angel_nawwar@hotmail.com

هنــــد نــــــوار



أحمد طارق المالوانيالمشاركين بقاعة إيزيس
أحمد وهيب
إيمان البنــا
تسنيم المشد

ثريا عماد
حسناء مصطفى
خديجة مصطفى
داليا سالم محمد

رامي حماد
رهام محسن

رؤوف محمد السباعى
ريهام محمد رضا

سماح الليثي
عمرو صالح الدين
عمرو فتحى محمد

كريم ممدوح
كنان طارق

محمد العريان
محمد حيدر 

محمد محمود فرغلي
محمود حسب اهلل

مروة محي الدين حسن
مريهان عمرو حسن

منة اهلل بركات
منة اهلل محمود
مها كامل أحمد

مودي ماهر
نرمين محمود بهاء الدين

نهى مصطفى
نهى نوار

نورا حمدي
نيفين أحمد عبد الحميد

هند سمير جابر
ياسمين حسن أحمد

ياسمين عبد المنعم المليجي



أحـمـــد المـالوانـي
Ahmed El Mallawany

0101141776

t2_1986@hotmail.com



أحمـــد وهيـــــب
Ahmed Waheib

Finearts.groups.adobe.com



إيمـــــان البنــــا
Eman El-Banna



تسنيـــم المشـــد
Tasneem El-Meshad



ثريـــــا عمـــــاد
Thuraya Emad

    s-graphicdesign@hotmail.com



حسنـاء مصطفــى
Hasnaa Mostafa

hasnaabuemish@yahoo.com



خديجـة مصطفـى
Khadiga Mostafa

khadijamostafa.daportfolio.com

khadigamostafa2@hotmail.com



داليـــــا ســـــالم
D a l i a  S a l e m 

daliagraph1@hotmail.com

daliagraph@yahoo.com 



رامـــي حمـــــاد
Ramy Hamaad



رهـــام محســـن
Raham Mohsen



رؤوف السباعى
Rauf Alsebaie



ريهام محمد رضا
Reham Reda

 0107499743



سمــاح الليثـــي
Samah Ellaithy

samah77laithy@yahoo.com

www.samah27laithy.com



عمــرو فتحــــى
A m r  f a t h y

0101040307



فاطمـة رمضــان
Fatma Ramadan

feto_ramadan@hotmail.com



كريـــــم ممـــــدوح
 Kareem Mamdouh



كنــــان طـــارق

K i n a n  Ta r e k

kinan880@yahoo.com



محمـــــد العريــــان
Mohamed Elaryan

0106533227

Mohamed_elaryan@yahoo.com



محمـــــد حيـــدر
Muhammed Heydar

cat99835@hotmail.com
emh2080@hotmail.com

 



محمد محمود فرغلــي
Mohammed Farghaly

0101640935

doohan_insignificant@live.com



محمــود حسـب اللـه
 Mahmoud Hasaballa

bekobeko22@yahoo.com



مـروة  محــي  الديـــن
Marwa Mohey El-din
http://www.flickr.com/photos/35737834@N08/

http:/ maro-art.deviantart.com/gallery/

marwa_mohey_eldin@hotmail.com



مريهان عمـــرو
Merihan Amr



منـة اللـه بركات
Menna Barakat

funny_memoart@hotmail.com



منـــــة اللــه محمـــود
Menna Allah Mahmoud



مهـا كامل أحمد
Maha Kamel

mahowow@yahoo.com

Moody Maher Luka Isaac
       

Kabboman_1989@hotmail.com

مودي ماهر لوقا اسحق



مـــودي ماهـــر
Moody Maher     

                              0123541884

Kabboman_1989@hotmail.com    

Moody Maher Luka Isaac
       

Kabboman_1989@hotmail.com

مودي ماهر لوقا اسحق



نرميـــن بهــــاء الدين

Nermin Bahaa El-Din

nermin_bahaa_eldin@windowslive.com



نهــى مصطفـــى

 Noha Moustafa

nohaaa_aliii@hotmail.com



نهـــى نـــــــوار
Noha Nawwar

shadooo_nawwar@hotmail.com



نـــــورا حمــدي
 Noura Hamdy

    noras_noor@hotmail.com



نيفين عبد المجيد
Neveen  Abd El- Maguid

nnnvv2002@yahoo.com 



هند سمير جابـر
 Hend Samir Gaber

pinacolada_1710@yahoo.com



ياسميــن حســـن

Yasmein Hassan

0126232711

 yasmein_art@yahoo.com



ياسمين المليجي
Yasmin  Meligy



أحمــد ســـعـد
Ahmed Saad


