


Today
النهاردة



لـجنة اختيار األعمال الفنية

أ.د.أشــرف رضـا

أ.مـحـمد ديــاب

د.رضا عبد الرحمن

أ.داليـا مصطفى

أ.تـــامـر عـاصم

 



بعد مرور قرابة املائة يوم من اندالع ثورة مصر العظيمة » ثورة 25 
يناير« حتًما تبلورت مشاعر الفنان واملثقف ، وبدأت فى االستقرار 

والتكثف  للتعبير عن تأثير الثورة على وطننا الغالي .
فبماذا يشعر الفنان اليوم ؟ وكيف سيعبر عنه ؟.

مختار  محمود  مبركز  الصغيرة  الفنية  األعمال  معرض  يأتي 
جادة  إبداعات  خالل  من   ، )النهاردة(  اليوم  عن  ليعبر  الثقافي 

لفناني مصر.

مدير مركز محمود مختار الثقافي
  الفنان / تامرعاصم



اإبت�سام حممد ا�سماعيل

اأحالم يحيي فكري

اأحمد ال�سعيد ال�ساعر 

اأحمد �سعبان اأبو العال

اأحمد عاطف اأحمد

اأحمد عاطف بريو

اأحمد عاطف �سعودي

اأحمد ال�سناوي

اأحمد حممد عبد احلليم

اأحمد م�سطفى بيومي

اإ�سالم خمتار عبد ال�سالم

اأ�سماء حممود رم�سان

اأ�سماء الد�سوقي كحيلة

اأ�سماء العماوي

اأ�سماء اأبو املجد

اآالء �سيد اأحمد 

ال�سعيد ال�سيد العبد

ال�سيد القما�ش

ال�سيماء ماهر اأنور

اأمل با�سا

اأمل فتحي

اأميمة اإبراهيم حممود

اآية ابراهيم عبد العزيز

اإميان اإبراهيم م�سطفى

اإميان اأنور خ�سر

اإميان عبد الباقي

اإميان علي حافظ

اإميان علي قطب

اإميان عو�ش �سليمان

اأمين م�سطفى ح�سني

باهر اأبو بكر ح�سن

ب�سمة بركات اأبو بكر

بهاء الدين عاطف �سعودي

بهاء الدين عامر

توفيق حممد حلمي 

توفيق هالل �سرور

جرج�ش يو�سف من�سور

جمال فاروق يو�سف

جمال مليكه

جمال وطني

جيهان عبد العال �سليم

ح�سن يون�ش �سبط

ح�سناء م�سطفى اأبو عمي�ش

خديجة م�سطفى ح�سني

داليا �سعد الدين

داليا حممد فرج

دعاء فاروق اإبراهيم

دنيال جوري

دينا خالد فهمي 

راأفت توفيق ح�سنني

رامي �سعد روماين

رانده علي ح�سن 

رانيا احلكيم

راوية احللواين

رزان �سعيد �سيف الدين

ر�سوى �سامي اأحمد

ريهام م�سطفى ال�سنباطي 

زينب ح�سن فراج

زينب حممود ح�سني

زينب خليل

�سارة اإبراهيم يو�سف

�سارة �سفوت اأحمد

�سايل اأحمد الزيني

�سعاد بيومي

�سعيد م�سطفى كمال

�سلوي حمدي حممد

�سماء طارق وايل

�سماح كمال م�سطفى

�سوزان �سعد الدين

�سوزي عرفه

�سيد عطوة 

�سادي اأديب جنيب

�سادي حممد دويب

�سروق طه الزمر

�سريين �سبحي بباوي

�سريين البارودي

�سريين عبد اجلواد

�سالح حممد

�سفا حممد الطبال

�سالح الدين عامر

�سحى اأحمد منري

عبد احلميد جمد الدين 

عبد الرحمن حممد ربيع

عبد املنعم عبد ال�سميع

عبري حمدي زكي

عبري حممد حممود 

عثمان عبد الرازق

الفنانون امل�شاركون



علي اأحمد نا�سر

عمرو االأ�سرف حممد

عمرو يحيي اأحمد

فاطمة ح�سن حممود

فاطمة رم�سان �سيد

فاطمة وجدي علي

فجر �سليمان

فدوي عطية حممد 

كري�ستني �سفوت فخري

كرمية عبد الفتاح

كمال الدين حممد راغب

كنان طارق الربيعي

جمدي فرحات �سعيد

حممد اأ�سرف  حافظ

حممد حامد

حممد حنفي حممود

حممد �سيد زينهم

حممد �سيد عبود

حممد عزت حامد

حممد علي ر�سوان

حممد غالب

حممد فوزي حممد

حممد حممود فرغلي

حممود حممد عبد املوجود

مروة ماهر عبد احلليم 

مروة حممود قا�سم

مروة حمي الدين

مرمي �سعالن

مرمي خمتار �سليم

م�سرية عبد الفتاح

م�سطفى �سليم

م�سطفى �سمري االأزرق

م�سطفى هدايت

منار م�سطفى ح�سان

منار �سالح �سالح

منال عبد احلميد �سلتوت

منال فرج عبد اهلل 

منة اهلل اأبو علو

منة اهلل حممود اأحمد

مها جورج ميخائيل 

مها �سربي الفقي

مها حممد م�سطفى

مها مدحت اأمني

مودي ماهر لوقا

مي ح�سن �سيد

مي ح�سمت

مينا ن�سر تادر�ش

نادية جربيل �سحاته

نا�سف خالف حممود

نبيلة حمد فا�سل

نبيلة حممد متويل

جناح �سدقي اأحمد

جنالء ال�سيد �سلبي

جنالء فوزي حممد

ندى حممد حمرو�ش 

ن�سرين حمدي عو�ش

نها عفيفي

نهي العاليلي

نهى حممود نايل 

نهلة جمال بكري

نهلة ر�سا عبد احلميد

نيفني اأحمد عبد املجيد

نيفني حممد اإمام

نيهال عثمان حممد

هاين فريد

هاين حممود مقلد

هبه اهلل علي فهمي

هبه اهلل كمال ريا�ش

هبه اهلل حممد حازم

هبه م�سطفى عريبة

هدي فايز م�سطفى

ه�سام ال�سعيد علي 

ه�سام نـوار

و�سام حمدي النواوي

وفاء الن�سا�سبي

يارا عادل حممد 

يارا حممود حممد

يا�سمني املليجي

يا�سمني بغدادي

يحيى ح�سن يو�سف

ي�سرا عبد العزيز ال�سعيد

يونان فايز ذكري 

يون�ش ح�سن يون�ش



6

إبتسام محمد اسماعيل 



7

أحالم يحيى فكري



8

أحمد السعيد الشاعر



9

أحمد شعبان أبو العال 



10

أحمد عاطف أحمد 



11

أحمد عاطف بيــرو



12

أحمد عاطف سعودي 



13

أحـمد الشناوي



14

أحمد محمد عبد احلليم



15

أحمد مصطفى بيومي



16

إسالم مختار عبد السالم 



17

أسماء محمود رمضان



18

أسماء الدسوقي كحيلة 



19

أسمــاء العمــاوي 



20

أسمـاء أبو اجملــد 



21

آالء سيد أحمد 



22

السعيد السيد العبد 



23

السيد القماش 



24

الشيماء ماهر أنور 



25

أمل باشا 



26

أمل جمال فتحي



27

أميمة إبراهيم



28

أية إبراهيم عبد العزيز 



إيـمان إبراهيم مصطفى

29



30

إيـمــان أنور خضــر 



إيـمان عبد الباقي

31



32

إيـمـان على حافظ 



33

إيـمان على قطب 



34

إيـمان عوض سليمان 



35

إيـمن مصطفى حسني 



36

باهر أبو بكر حسن 



37

بسمة بركات أبو بكر



38

بهاء الدين عاطف سعودى 



39

بهاء الدين عامر 



40

توفيق محمد حلمي 



41

توفيق هالل سرور 



42

جرجس يوسف منصور  



43

جمال فاروق يوسف

43



44

جمال مليكة



45

جمال وطني



46

جيهان عبد العال سليم



47

حسن يونس شبط



48

حسناء مصطفى أبو عميش 



49

خديجة مصطفى حسني



50

داليا سعد الدين 



51

داليا محمد فرج



52

دعاء فاروق إبراهيم 



دنيال جوري

53



54

دينا خالد فهمي 



رأفت توفيق حسنني

55



56

 رامي سعد روماني 



57

راندة علي حسن 



58

رانيـا احلكيم 



59

راوية احللواني



60

رزان سعيد سيف الدين



61

رضوى سامي أحمد 



62

ريهام مصطفى السنباطي 



63

زينب حسن فراج



64

زينب محمود حسني 



زينب خليل

65



66

سارة إبراهيم يوسف 



67

سارة صفوت أحمد 



سالي أحمد الزيني

68



69

سعاد بيومي 



70

سعيد مصطفى كمال  



71

سلوى حمدي



72

سماء طارق والي 



73

سماح كمال مصطفى 



74

سوزان سعد 



75

سوزي عرفه



76

سيد عطوة



77

شادي أديب سالمة



78

شادي محمد دويب



79

شروق طه الزمر 



80

شيرين البارودي 



شيرين صبحى بباوي

81



شيرين عبد اجلواد

82



83

صالح محمد 



84

صفا محمد الطبال



85

صالح الدين عامر 



86

ضحى أحمد منير



87

عبد احلميد مجد الدين 



88

عبد الرحمن محمد ربيع 



89

عبد املنعم عبد السميع 



90

عبير حمدي زكي 



91

عبير محمد محمود



92

عثمان عبد الرازق 



93

عربي عربي مصطفى



94

عزت أمني عبد السيد 



عـزة رحيـم

95



96

علي أحمد ناصر 



97

عمرو األشرف الدالي



98

عمرو يحيى أحمد 



فاطمة حسن محمود

99



100

فاطمة رمضان سيد 



101

فاطمة وجدي علي



102

فجر سليمان 



103

فدوى عطية صالح الدين



104

كرستني صفوت فخري



105

كرمية عبد الفتاح 



106

كمال الدين محمد راغب 



107

كنان طارق الربيعي 



مجدي فرحات سعيد

108



109

محمد أشرف حافظ 



محمد حـامد

110



111

محمد حنفي محمود 



112

محمد سيد زينهم 



113

محمد سيد عبود 



114

محمد عزت حامد



115

 محمد علي رضوان 



116

 محمد غالب



117

محمد فوزي محمد 



118

محمد محمود فرغلي 



119

محمود محمد عبد املوجود 



120

مروة ماهر عبد احلليم 



121

مروة محمود قاسم 



122

مروة محي الدين 



123

مريـم شعالن 



124

مرمي مختار سليم



125

مشيرة عبد الفتاح 



126

مصطفى سمير األرزق 



127

مصطفى هدايت 



مصطفى سليم

128



129

منار حسان مصطفى 



130

 منار صالح صالح 



131

منال عبد احلميد شلتوت 



منال فرج عبد اهلل

132



133

منة اهلل أبو علو 



134

منة اهلل محمود أحمد



135

مها جورج ميخائيل 



136

مها صبري الفقي 



137

مها محمد مصطفى 



138

مها مدحت أمني 



139

مودي ماهر لوقا 



140

مي حسن سيد



مي حشمت الديب

141



142

مينا نصر تادرس 



143

نادية جبريل شحاتة 



144

ناصف خالف محمود 



145

نبيلة حمد فاضل  



146

نبيل محمد متولي



147

جناح صدقي أحمد 



148

جنالء السيد شلبي



149

 جنالء فوزي محمد 



150

ندى محمد محروس 



151

نسرين حمدي عوض



152

نها سيد عفيفي



153

نهى العاليلي



154

نهى محمود نايل 



155

نهلة جمال بكري



156

نهلة رضا عبد احلميد 



157

نيفني أحمد عبداجمليد



158

نيفني محمد إمام 



159

نيهال عثمان محمد 



160

هاني فريد



161

هاني محمود مقلد 



162

هبه اهلل على فهمي 



163

هبه اهلل كمال رياض 



164

هبه اهلل محمد حازم 



165

هبه مصطفي عريبة



166

هدى فايز مصطفى 



167

هشـام السعيد على 



168

هشـام نـــوار 



169

وسام حمدي النواوي 



170

وفــاء النشاشبيي 



يـــارا عادل محمد 

171



172

يــارا محمود محمد 



173

ياسمني املليجي 



174

ياسمني بغدادي 



175

يحيى حسن يوسف 



176

يسرا عبد العزيز السعيد 



177

يونـان فايز ذكري 



178

يونس حسن يونس





ماهيتاب القطاوي - سماح العبد          التصميم الداخلي-مراجعة الكتالوج
محمد عبدالفتاح                                 تصميم البوستر وغالف الكتالوج

اجلرافيك:                                      اإلشراف الطباعي:
نسرين حمدي   مدير اجلرافيك         مــاهـر غـــالــــي        مدير املطبوعات  

إيـمان حـافظ                               رجـب الشـرقـــاوي 
عبير مـحمـد                               اسماعيل عبدالرازق     

محمد حـامد                                            
منـار صــالح

إيـمـان خـضـر                              مدير عام اخلدمات الفنية للمتاحف واملعارض

تــامـر عـاصم                             مدير مركز محمود مختار الثقافي

داليا مصطفى                              مدير عام املعارض القومية والعاملية

أ. أحمد عبدالفتاح                        رئيس اإلدارة املركزية للمتاحف واملعارض

أ.د أشرف رضا                                رئيس قطاع الفنون التشكيلية






