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 ولدت عام ١٩٧٦ في عكـا، هـنـاك تـسـكـن وتـعـمـل.اميان أبـو حـمـيـد
حاصلة على اللقب األول في الفـنـون مـن جـامـعـة جـون مـوريـس فـي لـيـفـربـول،

  «حـبـل غـسـيــل»، مــؤســســةمـعــارض فــرديــةانـكـلــتــرا (٢٠٠٠). 
األســوار، عــكــا (٢٠٠١) «إمــرأة كــيــان»، املــركــز الـــثـــقـــافـــي الـــنـــاصـــرة

 «املعرض القـطـري لـلـفـنـانـني الـعـرب»،معارض جـمـاعـيـة(٢٠٠١). 
بـيـت الـكـرمــة، حــيــفــا (٢٠٠٠). «مــرتــل ســتــريــت لــيــفــربــول»، مــعــرض
لـلـخـريـجـني، لـيـفـربـول (٢٠٠٠). «أوالد»، عـيـد األعـيـاد، بـيــت الــكــرمــة،

حـيــفــا (٢٠٠٠).

 ولـدت عـام ١٩٧٥ فـي بـيـت جـاال، تـسـكــنفـاتـن فـوزي نـسـطـاس
وتـعـمـل فـي بـيـت حلـم. حـاصـلـة عـلـى بـكـالـوريـوس فـي الـفـنـون اجلـمـيـلـة مـن

مـعـارضأكـادميـيـة بـتـسـالـيـل لـلـفـنـون والـتـصـمــيــم، الــقــدس (١٩٩٨). 
 «حـمـل زائـد»، چـالـيـري الـكـهـف فـي بـيـت حلـم (٢٠٠٠)؛ «حـمــلفـرديـة

معارض جـمـاعـيـةزائد»، صندوق هايـنـريـخ بـل، تـل أبـيـب (١٩٩٩) 
«الـى أيـن؟»، چـالـيـري الــكــهــف، بــيــت حلــم (٢٠٠٠)؛ «فــلــســطــني(ة)»،
چــالــيــري عــامــي شــطــايــنــتــس، تــل أبــيــب؛ مــركــز الــواســطــي لــلــفــنـــون،
القدس(١٩٩٨)؛ «بواسطة الفـيـديـو»، مـتـحـف لـودفـيـك، كـولـون (١٩٩٨)؛
«علم - قوميـة - عـلـم»، األهـرام، مـركـز الـفـنـون احلـديـثـة، حـيـفـا (١٩٩٨)؛

«قـصـص عـائـلـيـة»، مـتـحـف تـل أبـيـب، تــل أبــيــب (١٩٩٧).

 ولـدت عـام ١٩٦٤ فـي الـنـاصـرة، هـنـاك تـسـكـن وتـعـمــل.مـنـار زعـبـي
حـاصـلـة عـلـى الـلـقـب األول مـن قــســم الــفــنــون، جــامــعــة حــيــفــا (١٩٩٩).

 «أوتار صامتة»، چاليري املركز الـثـقـافـي فـي الـنـاصـرةمعارض فـرديـة
ـنـشـأ، چـالـيـريُ «فـضـاء املـعـيـشـة»، ممعـارض جـمـاعـيـة(٢٠٠٠). 

نشئـات، الـچـالـيـريُبيت الكرمة، حيـفـا (٢٠٠٠). «نـسـيـج عـالقـة»، أربـع م
اجلـامـعـيـة عـلـى إسـم غـانـيـة شـرايـبـر، تـل أبـيـب (٢٠٠٠). «طـري كـاحلـديــد

نـشـأ،ُصلب كاحلرير»، چـالـيـري بـيـت الـكـرمـة، حـيـفـا (٢٠٠٠). «أوالد»، م
نـشـأ، فـنـانـونُعيد األعـيـاد، بـيـت الـكـرمـة، حـيـفـا (٢٠٠٠). «كـاسـتـرا»، م

يـعـرضـون فـي مـجـمـع كـاسـتـرا، حـيـفــا (٢٠٠٠).

 ولـدت عـام ١٩٧٠ فـي قـريـة الـشـبـلـي، تـسـكـن وتـعــمــلأحـالم شـبـلـي
يون،التـلـفـزضوع السـيـنـمـا و) في مـوMFAست للقـب الـثـانـي (في حـيـفـا. در

جـامـعـة تـل أبـيـب (٢٠٠١)؛ درسـت الـتـصـويـر فـي فـيــتــســو كــنــدا، كــلــيــة
التصميم والـفـنـون، حـيـفـا (١٩٩٨)؛ حـصـلـت عـلـى الـلـقـب األول فـي الـعـمـل
االجـتـمـاعـي، جـامـعـة حـيـفـا (١٩٩٦)؛ والـلـقـب األول فـي مـوضـوع الــفــنــون
الكالسيكية وعلم اآلثـار االسـالمـي، اجلـامـعـة الـعـبـريـة فـي الـقـدس (١٩٩٣)

 «غـيـر مـعـروف»، صـنـدوق هـايـنـريـخ بـل، تـل أبـيـب؛مـعـارض فـرديـة
چـالـيـري رمـات إفـعـال؛ الـسـيـنـمـاتــك، تــل أبــيــب؛ مــركــز املــطــل، رام الــلــه
(٢٠٠٠)؛ «وادي صـلـيــب فــي تــســعــة أبــواب»، صــنــدوق هــايــنــريــخ بــل،

مــعــارضتـل أبـيـب؛ املـركـز الــثــقــافــي الــفــرنــســي، رام الــلــه (١٩٩٩) 
 «أوالد»، عـيـد األعـيـاد، بـيــت الــكــرمــة، حــيــفــا (٢٠٠٠)؛جـمـاعــيــة

«بـني اجلـبـل والـبـحـر»، املـتـحـف الـبـلـدي، حـيـفــا (٢٠٠٠)؛ «مــرجــع، مــائــة
عــام مــن الـــتـــصـــويـــر فـــي أرض اســـرائـــيـــل»، مـــتـــحـــف مـــانـــة كـــاتـــس،
حـيـفــا(٢٠٠٠)؛ «مــهــرجــان الــربــيــع»، هــدار، حــيــفــا(٢٠٠٠)؛ «نــســيــج
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عالقة»، الچاليري اجلامعية عـلـى إسـم غـانـيـة شـرايـبـر، تـل أبـيـب (٢٠٠٠)؛
«فضاء املعيشة»، منـشـأ، چـالـيـري بـيـت الـكـرمـة، حـيـفـا(٢٠٠٠)؛ «بـطـاقـة

لـلـسـالم»، جـبـعـات حـبـيـبــة (٢٠٠٠).

 ولـدت عـام ١٩٦٩ فـي مـخـيـم الـدهـيـشـة،سهـيـر اسـمـاعـيـل فـراج
هـنـاك تـسـكـن وتـعـمـل. درسـت دورات فـي الـسـيـنـمـا والـتـصـويـر فـي مـعـهــد
الـسـيـنـمـا فـي الـقـدس (١٩٩٥)، وفـي الـتـلـفـزيـون الـفـلـسـطـيـنــي (١٩٩٢)،

أفـالم/فــيــديــووفـي الـقـدس لـالنــتــاج الــتــلــفــزيــونــي (٩٠-١٩٩٨) 
«يومـيـات عـربـيـة - املـيـالد»، ٥٦ دقـيـقـة، متـوز لـالنـتـاج (إخـراج وتـصـويـر)
(٢٠٠٠)؛ «صـمـود ٣»، ٣٠ دقـيـقـة، أمـيـتـوز لـالنـتـاج (تـصــويــر وبــحــث)

«نانا»، ٩٠ دقيقة، ٤ نساء (انكليزية، فـرنـسـيـة، فـلـسـطـيـنـيـة  (٢٠٠٠)؛ 
وإسـرائـيـلـيـة) يـنـسـجـن شـخـصـيـة اجلـدة، (إخـراج) (١٩٩٩)؛ «مــن الــقــلــب
الى القلـب»، ٢٥ دقـيـقـة، رافـيـل لـالنـتـاح (تـصـويـر) (١٩٩٨)؛ «االعـتـقـال
االداري»، ٢٥ دقــيــقــة، أفــالم مــوزايــيـــك (إخـــراج، تـــصـــويـــر) (١٩٩٨)؛
«بني الصخور»، ٢٥ دقـيـقـة، الـتـلـفـزيـون الـسـويـسـري (تـصـويـر) (١٩٩٧)؛
«صـمـود ٢»، ٣٠ دقـيـقـة، أمـيـتـوز لـالنـتـاج (بـحـث) (١٩٩٦)؛ «يـومـيـات
الـسـالم»، ١٢٠ دقـيـقـة، تـانـيـا وأمــيــتــوز لــالنــتــاج (تــصــويــر) (١٩٩٤)؛

ت) (١٩٩٣)؛ «األمــل لـالنــتــاج (صــوATPة»، ٣٥ دقـيــقــة، «أطــفــال غــز
احملجب»، ٤٥ دقيقـة، (بـحـث ومـسـاعـدة تـصـويـر) (١٩٩٣)؛ «بـيـت حلـم»،
٤١ دقيقة، تـانـيـا لـالنـتـاج (تـصـويـر) (١٩٩٢)؛ «يـومـيـات فـلـسـطـيـنـيـة»،

 (إخــراج وتــصـــويـــر) (١٩٩٢).٥٠Channel 4 دقــيــقـــة، 

 ولـدت عـام ١٩٧١ فـي شـفـاعـمـرو، تــســكــنجـمـانـة امـيــل عــبــود
وتعمل في القـدس. خـريـجـة بـرنـامـج الـتـعـلـيـم لـلـمـكـمـلـني «فـنـانـون شـبـان»،
أكـادميـيـة بـتـسـالـيـل لـلـفـنـون والـتـصـمـيـم، الـقـدس (٢٠٠٠)؛ حـاصـلـة عــلــى

الـتـصـمـيـم، الـقــدس) مـن أكـادميـيـة بـتـسـالـيـل لـلـفـنــون وBFAالـلـقـب األول (
نـــتــــو، كــــنــــدا، تــــورOntario College of Artســــت فــــي (١٩٩٦)؛ در

«سبعة أيام»، متحف الفنون فـي هـرتـسـلـيـا معارض فـرديـة(١٩٩١) 
(١٩٩٩)؛ «ريـبـونـزلـيـنـة»، صـنـدوق هــايــنــريــخ بــل، تــل أبــيــب (١٩٩٨)؛

مـعــارض«مـعـرض فــردي»، املــركــز اجلــمــاهــيــري، الــنــاصــرة (١٩٩٤) 
 «أوالد»، بيت الـكـرمـة، حـيـفـا (٢٠٠٠)؛ الـبـيـانـلـي لـلـفـنـون،جـمـاعـيـة

هـفـانــا (٢٠٠٠)؛ «متــاهــي»، بــرلــني (٢٠٠٠)؛ «تــقــلــيــص»، هــايــدلــبــرغ
»، أرت فــــــــوكــــــــوس ٣، الــــــــقـــــــــدسLook Mama Look(٢٠٠٠)؛  «

(١٩٩٩)؛ «مــعــرض الــفــنــانــني الــعــرب»، مــتـــحـــف ديـــرمـــنـــز (١٩٩٩)؛
«أبـواب»، املـتـحـف الـقـومـي لـلـفـنـون، عـمـان(١٩٩٩)؛ «بـيـانـلـي الـفـنــانــون
الـشـبـان»، رومـا (١٩٩٩)؛ «زمـن الـقـصـة»، چـالـيــري كــنــديــد ارت، لــنــدن
(١٩٩٩)؛ «فـلـسـطـني(ة)»، چـالـيـري عـامـي شـطـايـنـتـس، تـل أبـيـب؛ مـركـز
الـواسـطــي، الــقــدس (١٩٩٨)؛ «الــنــكــبــة»، املــركــز الــثــقــافــي، الــنــاصــرة
(١٩٩٨)؛ «قـوة حـصـان»، بـيـت الـكـرمـة (١٩٩٧)؛ أرت فـوكـوس، الـقــدس
(١٩٩٦)؛ «طـبـقـات ألـوان مـتـراكــمــة»، بــيــت الــفــنــان، حــيــفــا (١٩٩٦)؛
«عيـد األعـيـاد»، بـيـت الـكـرمـة (١٩٩٦)؛ «مـشـهـد ثـنـائـي اجلـانـب»، بـيـت

 «شباك فينـوس»، ورشـة الـفـنـانـني،مشـاريـعالفنـان، تـل أبـيـب (١٩٩٦) 
توسكانـا (١٩٩٩)؛ «صـور جـداريـة»، مـهـرجـان الـشـتـاء، أريـحـا (١٩٩٩)؛

«لـيـفـتـا»، ورشـة عـمـل، بـاالشـتـراك مـع رونـني سـيــمــنــطــوف (١٩٩٨).
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 ولدت عـام ١٩٧٢ فـي أم الـفـحـم، تـسـكـن وتـعـمـلحـنـان أبـو حـسـني
في القدس. تدرس في أكـادميـيـة بـتـسـالـيـل لـلـفـنـون والـتـصـمـيـم فـي الـقـدس،
قـسـم اخلـزف والـزجـاج ولـشـهـادة تـعـلـيـم فـي اجلـامـعـة الــعــبــريــة فــي الــقــدس
(٢٠٠١)؛ شـهـادة إدارة األعـمـال واملـعــارض واملــراكــز الــثــقــافــيــة، جــامــعــة

) مــن أكــادميــيــةBFAتــل أبــيــب، كــلــيــة الهــف (٢٠٠٠)؛ الــلــقــب األول (
بتسالـيـل لـلـفـنـون والـتـصـمـيـم، الـقـدس (١٩٩٩)؛ درسـت فـي كـلـيـة الـفـنـون
«غـوردون»، كـلـيـة عـيـمـق يـزاعـيـل الـنـحـت عـلـى اخلـشـب واحلـجــر (١٩٩٥)

 «معرض جائزة صندوق أمريكا-اسرائـيـل لـلـفـنـانـني املـتـفـوقـني»،معـارض
مـتـحـف الـفـنـون احلـديـثـة، رمــات غــان(٢٠٠٠)؛ «مــعــرض جــائــزة صــنــدوق
أمـريـكـا-اسـرائـيـل لـلـفـنـانـني املـتـفـوقـني»، مـتـحـف الـفـنـون احلـديــثــة، رمــات
غـان (١٩٩٩)؛ مـعـرض خـريـجـي أكـادميـيـة بـتـسـالـيـل لـلـفـنـون والــتــصــمــيــم

(١٩٩٩)؛ مـعـرض خـريـجـي كـلـيـة عـيـمــق يــزارعــيــل (١٩٩٥).

 ولـدت عـام ١٩٦٩ فـي كـفـر يـاسـيــف، هــنــاك تــســكــنمـنـال مــرقــص
وتعمل. حاصلة على اللـقـب األول مـن كـلـيـة بـتـسـالـيـل لـلـفـنـون والـتـصـمـيـم،
القـدس، قـسـم تـصـمـيـم الـسـيـرامـيـك (٢٠٠٠)، ودرسـت فـي قـسـم الـهـنـدسـة

چـالـيـري الـكـهــف، بــيــت مـعـارضاملـعـمـاريـة فـي بـتـســالــيــل (١٩٩٣) 
حلـم (١٩٩٩)؛  جـمـعـيـة إبـداع، كـفـر يـاسـيـف (١٩٩٦)؛ «مـعـرض الــفــنــون

لـلـنـسـاء املـبـدعـات»، بـت شــالــوم، الــقــدس (١٩٩٥).

 ولـدت عـام ١٩٥٦ فـي أم الـفـحـم، هـنـاك تـسـكــنعـايـدة نـصـر الـلــه
وتعمـل. تـدرس لـلـقـب الـثـانـي فـي الـفـنـون فـي جـامـعـة تـل أبـيـب (٢٠٠١)؛
حـاصـلـة عـلـى الـلـقـب األول فـي الـلـغـة الـعـربـيـة والـفـنـون مـن جـامـعــة حــيــفــا
(١٩٩٨)؛ عملت صحفية ونشرت القـصـص الـقـصـيـرة والـشـعـر فـي الـصـحـف

«نـسـيـج عـالقـة»، صـالـة الـعـرض لـلـفـنـون مـعـارضواجملـالت اخملـتـلـفـة  
فـي أم الـفـحـم؛ چـالـيـري اجلـامــعــة عــلــى إســم غــانــيــة شــرايــبــر، تــل أبــيــب
(٢٠٠٠)؛ «بــدون عــنــوان»، جــامــعــة آن أرفــور، مـــيـــشـــيـــغـــن (١٩٩٩)؛
«أرض»، چـالـيـري الـبــاطــن، أم الــفــحــم (١٩٩٩)؛ «كــالــيــغــرافــيــا» (فــن

الـكـتـابـة)، چـالـيـري الـبـرج احلـصـني، قـلــنــســوة (١٩٩٧).
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