


مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»سمك «
علي شقير، عبدو اجلوهري - الصف: التاسع 

Mixed Media :التقنية 





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»حقل القمح « 
حسن القرصيفي - الصف:  BT3 - التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»عصفور«
علي شقير - الصف: BT1 ـ التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» طبيعة حية «
 رهان حسني- الصف: BT2 - التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» بيوت «
 رهان حسني - الصف:  BT2 - التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» رجل جالس «
محمد عبداهلل - الصف:  BT3 -  التقنية: قلم رصاص





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»  طبيعة صامتة «
محمد عبداهلل- الصف: BT3  - التقنية: باستيل طبشور





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»طبيعة صامتة «
حسن القرصيفي - الصف: BT3  -  التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» قنطرة «
مرمي ناصر  - BT3 -  التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» ببغاء «
  حسن مالك - مهدي عبود - الصف: السابع 

Mixed Media  :التقنية 





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» رجل جالس «
  سفيان خباز - شرين عبيد  - الصف: السابع

Mixed Media  :التقنية 





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» أمرأة «
محمد الشعار - محمد غساني - فضل سويدان  

- الصف: الثامن  - التقنية: باستيل طبشور  





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»عصفور ومركب«
 منى متيرك - زينب فرحات - نور عبد العظيم 

Mixed Media  :الصف:  الثامن  - التقنية - 





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»غابة«
زهراء فرحات - هدى مالح - جنى نصراهلل - نبيلة زهرالدين 

Media Media :مالك كموني  - التقنية -





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»وجوه«
فضل سويدان - علي حمدان- الصف: الثامن 

- التقنية:  معجون وتركيب





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» فيل «
فاطمة قانصو الصف: BT3  -  التقنية: اكريليك





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» غزالن «
هبة حمدون - سارة األشقر  منى متيرك - مرمي دبوق  

هدى حسان - شرين عبيد - التقنية : اكريليك





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»طيور«
هبة حمدون - جنى نصراهلل -  سارة األشقر - منى متيرك - مرمي 

دبوق - هدى حسان - شرين عبيد - التقنية:  اكريليك 





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» مجسمات«
سارة األشقر - عباس مهدي، الصف: الثامن

 - التقنية: معجون ابيض وتركيب  





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»عصفور«
 آالء عطوي - الصف: BT3 - التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» وجه «
حسن قرصيفي ، الصف: BT3 - التقنية: قلم رصاص





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» بعلبك «
توفيق عليق ، الصف: BT3 - التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» أرزة «
محمد عبداهلل، الصف: BT3 - التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» صخرة الروشة «
محمد عبداهلل، الصف: BT3 - التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» يد «
محمود شاهني، الصف:  BT2 - التقنية: معجون





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» مجسم وجه «
   BT1 :رمي األتات - ليلى فياض - فاطمة بحسون ، الصف 

التقنية: كرتون





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» مجسم مسرحي «
   BT1 :رمي األتات - رهان حسني، الصف

التقنية: مواد مختلفة





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» مجسم وجه «
BT3 :حسن جنم - فاطمة قانصو - اماني، الصف

 - التقنية: مواد مختلفة والوان





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» مجسم وجه «
 - BT3 :مرمي ناصر- آالء عطوي، الصف

التقنية:  مواد مختلفة 





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»مجسم مسرحي «
آالء عطوي، الصف: BT3 - التقنية: مواد مختلفة





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» موقدة «
محمد عبداهلل ، الصف: BT3 - التقنية: حبر صيني





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» ماسك «
 حمزة املقداد ، الصف: BT3 - التقنية: غواش وحبر صيني





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» عصفورين «
ليلى الفياض ، الصف: BT1 - التقنية: غواش 





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» ال للعنف «
آالء عطوي ، الصف: BT3 - التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»  عصافير «
حسن القرصيفي  ، الصف: BT3 - التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» منر«
حسن القرصيفي  ، الصف: BT3 - التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

» منر«
فاطمة قانصو  ، الصف: BT3 - التقنية: غواش 





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»سفينة«
محمد عبداهلل  ، الصف: BT3 - التقنية: قلم رصاص





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»طفولة«
حسن القرصيفي  ، الصف: BT3 - التقنية: غواش





مؤسسة الهادي- طريق المطار- خلف مطعم الساحة  هاتف :                                       فاكس:
 -     www.alhadi.org.lbالبريد االلكتروني:الرمز البريدي: 305/25 بيروت الغبيري

01/458585 - 03/89047901/457575

alhadi@mabarrat.org.lb

»الكرة األرضية«
حمزة املقداد، ، الصف: BT3 - التقنية: غواش وحبر صيني


