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مشر كة مركز الكصميمرت و الموضة  الكرتبع لمجلس الصنرعة للكانولوجير واالتبكار  

 وزا ة الكجر ة والصنرعة 

 فى عرض ازيرء تبو ش 

Cairo Couture Collection 

 

فعاليات عرض أزياء كايرو كوتوو  لمموموا اللالور ارعايو   ختتمتا 2016مايو 21  في يوم السبت

ميا ات او ش العالمي ، حير جاء عرض األزياء الذي أقيا داخل صال  العرض الخاص  اسويا ات 

ااي  مختمفو  تحواكي فوي او ش في محو  مدين  السادس من أكتوار ومط ميا ات او ش، انكهو  بوب

 .عروضها ما تقدمه عروض الموض  العالمي ، حير تميز هذا الموما امشا ك  ببااي  اامتياز

وفووي المقدموو  بووا ل فووي العوورض م ووما األزيوواء بووريي ه وور موون خوو   تقديمووه ألحوود  تشووكيم  

ماميو ، لفساتين السوهر  التوي جمعوت اوين المنفووش الوويول والمنسود  عموم الخ ور موا الفتحوات األ

ومزج ه ر في التشكيم  اين الداهتيل والتل والستان ما حضو  قووي لللووان ال ويفي ، حيور  أينوا 

فسووتان الكوكتيوول الووذي جمووا فيووه بووريي ألوووان متعوودد  اووين األو هووم والمووو  واألمووود واألحموور 

 .اد جاته

فيهوا موو  ت وميمات هووت كوتوو  لوا تسوتخدم   6كما با كت م مم  األزياء غاد  عبيود احووالي 

 .من خريجات مركز الت ميمات و الموض  – الموهين األايض واألمود

، 2016وفي اتجاه أخر قدمت م مم  األزياء ع  محمود أحود  مجموعو  لفسواتين السوهر  ل ويي 

ت وميمات فتور  الخمسوينيات والسوتينيات ولكون اشوكل محمد حير أعاد  ع   والمستوحا  من المؤلؤ 

من خريجوات  – وع  االتنوع في الت ميمات ما اين الفستان والسالوايتع ري، كما تميزت المجم

 .التااا لمجمس ال ناع  لمتكنولوجيا واالاتكا . مركز الت ميمات و الموض 
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اوالمركز  المتود اين والمود اين الشوبا  والموض  من خ   مجموعه مونفيما با ل مركز الت ميا 

مووا اووين فسوتان السووهر  المنفوووش والمنسوود  عمووم  فوي العوورض، وتنوعووت التشووكيم  الخاصو  اووالمركز

الجسا، ااإلضاف  إلم الت ميمات ذات القوعتوين ملول البنوموون والبمووز  عموم الخ ور، كموا مويور 

 .المون األز ق اد جاته عمم المجموع 

فيما تألقت م مم  األزياء مهير مسعود في العرض اتقديا مجموع  مون فسواتين السوهر  والزفوا ، 

فساتين السهر  ااأللوان الرايعيو  الزاهيو  كاألخضور والبولكوا وايوت والبويم، أموا فسوتان حير جاءت 

 .الزفا  فجاء منسد  عمم الخ ر ويكتمل اشكل واما حتم الذيل عمم بكل ب   من األمواج

فيمووا قامووت خبيوور  التجميوول لموويس عيوواد اعوورض مجموعووه جديوود  لممكيوواج، حيوور تميووز مكيوواج عيوواد 

  والجرأ  والجاذاي  التي اعتدهاها في مكياجها و التوي أصوبحت تمتموص ا وم  مميوز  ااألهوث  الواغي

 .يستويا الجميا أن يميزها افضل لمساتها الفني  الراقي  التي تفضمها كل امرأ 

من هاحي  أخر  توجه مراد ع م صاحب بركه فابون زون والراعم الرممم لهذا الحفل، االشوكر 

ن م وممين أزيواء وحضوو ، والوذين اموتواعوا أن يخرجووا العورض لكل القواممين عموم العورض مو

اشووكل هوواجت ومتووألك.. مؤكوودفا أن الفابووون بووو ضووا هخبوو  موون أجموول هجمووات م وور الشووااات ال تووي 

حرصن عمم الحضو  ملول هورمين الفقوي ومنوي عبود الانوي والموراوه زيوز  عواد  والفناهوه موهير 

  ههي عاد ، ااإلضاف  إلم حضو  مميز لخمود عز ممك  جما  م ر لمسوياح جب واهجم خوا  و

كوكبو  موون مويدات المجتموا و جووا  األعموا  ومونها  جوول  العورضضووا ا ، كموا2016والبيئو  لعوام 

 وتاهووا ومسووايا، وكووذلص  قنووا لشخ وويات العاموو  واإلع ميووين األعمووا  موواهر الجنوودي، وهخبوو  موون ا

 .محمود مدير و ميس قسا الت وير اشركه فوج العالمي الم و  العالمي المحتر  خالد 
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 مركز الكصميمرت و الموضةتفرصيل مشر كة 

 الكرتبع لمجلس الصنرعة للكانولوجير واالتبكار  في عرض االزيرء

 

( موديل لوو   المركوز  12احوالم ) عرض األزياء ال هذا با ل مركز الت ميمات و الموض  فم

 االمكند ي  من فرعم القاهر  و 

 و قد كرن المشر كيين من المركزو المشرفيين على تنفيذ الكصميمرت  

مدير  مركز الت ميمات والموض               أ / عايد  زايد    

ح م / امماء فتو - م / بيريهان مجاهد -م / مها ضياء الدين  -م / دعاء المر  - با عمم يومي د / 

 ) اختيا  الموميقم ( 

 فتر ة االعداد 
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  الطالب المكد تبين تبرلمركز المشر كين

 ضو   -منم عاطي  -ايه الفخراهم  -محمد طه  -احمد عبد المنعا  -وفاء الجاار   -ممر محمد 

خيريه حسين  -والء حمد   - حم  فكر   -محر امين  -دهيا  ابد  -باهين   

 .همدقمها الالمتد اين امركز الت ميمات والموضه  و ت ميمات و قد اباد الجميا امستو  الو  
            

 ياء المشارك فيه مركز التصميمات والموضةلعرض االز  التغطية األعالميةنماذج من 
 للتكنولوجيا واالبتكار التابع لمجلس الصناعة
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