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يف تجريديــة املشــهد وجــد الفنــان إبراهيــم املُطيــي طاقــة ُمتحــررة وُمتجــددة دوًمــا .. التجريــد تحــرر إىل فضــاءات رحبــة وخياليــة .. لكــن طريقــة 

الولــوج إليهــا وكيفيــة توظيــف إمكاناتهــا مســألة شــديدة التعقيــد وحساســة إىل أبعــد حــد .. وهنــا تكمــن موهبــة الفنــان »املطيــي« يف قدرتــه عــى 

بنــاء الســطح التشــكيي كوحــدة نســيج يلعــب كل خــط وكل لــون دوًرا محــدًدا ودقيًقــا .. فهــو يعلــم تلــك العالقــة الشــائكة بــن التجريــد وجمهــور 

الفــن، هــذا الفهــم الواعــي جعــل موهبتــه يف اســتنفار تــام أمــام كل لوحــة لتخــرج لنــا يف النهايــة كحالــة خاصــة جــًدا وُمعــرة عــن شــخصيته واســمه 

كفنــان كبــر ومتميــز.

  ا.د. خـالد سـرور

  رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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الفنــان عضــو يف املجتمــع يعــاين ويقــايس ويتــأمل ويفــرح وفقــاً لســائر أعضــاء هــذا املجتمــع ..وبذلــك فهــو يشــارك بــدور فعــال وإيجــايب بانتاجــه يف كل 
األحــداث التــي يتعــرض وميــر بهــا مجتمعــه املحــي والعاملــي بإعتبــاره إنســان يف مجتمــع اإلنســانية عامــة .توافــر الصــدق يف عمليــة اإلبــداع أمــررضوري 
ليتــم إرتبــاط اإلنتــاج الفنــي واملعــريف باملجتمــع واقــع حقيقــي .. اإلميــان قائــم بــان لــكل ىشء نهايــة وان قيثــارة الحــروب واإلرهــاب البــد ان تتحطــم وتحيــا 
الحريــة واألبريــاء .. العــامل كلــه األن يقــايس الحــروب والعنــف والكراهيــة ونحــن نعيــش أحزانــه واآلمــه البــد أن يكــون عندنــا حبــة واحــدة مــن الــذكاء 
تكفــي الن ترينــا مبــا ميــال العــن ان هــذه الحــرب هــي رصاع قــاس متشــعب عنيــف ..أعنــف مــا عرفــه التاريــخ بــن عنــارص إجتامعيــة مختلفــة اآلمــال 
واالطــامع واألشــواق .وأن نتيجــة هــذا الــراع التهــم فقــط شــعباً او شــعبن أو ثالثــة ...بــل قــد تقــرر مصــر العــامل إيل مــدي أجيــال .. ونحــن نبحــث بحثــأً 
عــن قيــم العــدل والحريــة والجــامل ... وإطــالق طاقــات اإلبــداع الخالقــة ضــد الضحالــة واإلســتنامة واإلســرخاء .. يحبــون الحيــاة حتــي املــوت دفاعــاً عنهــا 
وهــي تلــك الحيــاة فنــاً وفكــراً يجتمعــون ..يكتبــون .. ويرســمون ..الفكــر يتــزوج الفــن والفــن يتــزوج الحيــاة ال إنفصــام وال إســرزاق وال متاجــرة البحــث 
عــن مجــد زائــف أو وجاهــة زائلــة ... ال خــر يف عنــف او حــرب أو إنحــراف ولكــن الخــر كلــه يف العمــل الســوي ويف العطــاء بــال حــدود ويف الحــب...إن 

حــب اللــه واإلميــان بــه وحــب النــاس يف كل مــكان فريضــة مقدســة بأتباعهــا يحيــا األنســان ...تحيــايت ومحبتــي ...
إبراهيم املطــييل

الحداثة واالبهار يف ابداعات املطييل
يف صياغــات بريــة حداثيــة الطابــع حظيــت تجربــة الفنــان ابراهيــم املطيــي بعبقريــة صياغــة تلــك املســاحات   اللونيــة املتداخلــة  التــي جــاءت 
محملــة باملزيــد مــن القيــم الجامليــة املثــرة للدهشــة واالبهــار وبالتــايل ســاهمت بالفعــل يف تشــكيل عــوامل بريــة جديــدة غراءبيــة املشــهد متلــك 
ــان  ــم الفن ــوف عــي الســاحة التشــكيلية فــال عجــب إذن أن ال يهت ــدة عــن الســائد  واملاءل ــة والبعي ــة املوحي ــدالالت البري ــد مــن املعــاين وال العدي
ــراء والتألــق   ــدا مــن ال ــة التــي اكســبت اللــون مزي ــة  اللوني بتفاصيــل الشــكل ويحــرص عــي اإلبقــاء عــي جوهــر األشــياء يف أجــواء مــن للتجريدي
والحضــور الطاغــي عــي ســطح اللوحــة باإلضافــة لتلــك الديناميكيــة املتدفقــة  واملــيءة بالحيويــة واملعــارصة ، وجميعهــا عنــارص إيجابيــة منحــت تلــك 
التجربــة عوامــل  متيزهــا وتفردهــا الــذي تحقــق يف األســاس بفضــل الخــرة الفنيــة  واملهــارات التقنيــة الراكميــة للفنــان الــذي ميتلــك ثقافــة بريــة 
و معلوماتيــة ثريــةو راقيــة باإلضافــة ملكتســبات مرحلــة دراســته األكادمييــة الفــن الديكــور يف ايطاليــا وقيامــة بتنفيــذ العديــد مــن املشــاريع الفنيــة ) 

مرسحيــات وبرامــج تليفزيونيــة داخــل وخــارج مــر ( و بالتــايل  تأكــدت  البصمــة الذاتيــة للفنــان بنجــاح كبــر
الناقد والفنان . عــى فــوزى
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لتجريــد هــو املدرســة الســائده يف اآلونــة األخــرة وهــو التطــور الطبيعــى للمذاهــب الكالســيكية القدميــة. ..والــدارس للفــن األكادميــي البــد وأن ميــر مبراحل 
الفــن املتعاقبــة حتــى إذا انتقــل اىل التجريديــة فتكــون تجربتــه ناجحــه إىل حــد كبــر ألنــه يــزن املســاحات والخطــوط واأللــوان بالحــس التدريبــى الــذى 
مــر بــه ىف حياتــه. ......لــذا فالتجربــة التــى يقدمهــا لنــا اليــوم الفنــان إبراهيــم املطيــى هــى نتــاج طبيعــى للفنــان املــامرس والفنــان املطيــى أضــاف عــى 
تجربــة التجريــد الجــرأة والتمكــن. ..األمــر الــذى أوصــل تجربتــه املدروســه ىف التجريــب إىل نتيجــة رائعــة تلــك التوهجــات التــى قدمهــا الفنــان ىف معرضــه 

اليــوم هــى نتــاج لــكل هــذه الدراســات والتجــارب. ....
عـــــادل ثــــابت

البحــث عــن الطاقــة الروحانيــة فيــام وراء الشــكل.. حالــة مــن الالمحدوديــة يف الطالقــة التشــكيلية والتعبريــة للخيــال بعيــًدا عــن أي صــورة ذهنيــة للواقع 
عمليــة مــن البحــث عــن الطاقــة عــامل خصــب متجــدد ومتغــر ليــس عــى ســطح اللوحــة وحســب وإمنــا يف خيــال الفنــان واملتلقــي ال تقــرب وال تبعــد 
عــن الواقــع ألنهــا حالــة مــن البنــاء التشــكيي لتفاعــل املســاحات واألكــوان.. البنــاء الرامــي مــن تجــاور األلــوان يف حركتهــا واندفاعهــا وســكونها وبــن 
رفــئ حرارتهــا وبرودتهــا وإنســجامها وإندماجهــا عــى ســطح اللوحــة لتصنــع عالقــات قــد تتلقــى مــع مشــاهدات واقعيــة غــر مكتملــة ومحــددة املعــامل 
وقــد تكــون أجــزاء غــر محــددة فتصنــع بنــاءات تتكامــل وتتفاعــل مــع الخيــال الرحــب لإلنســان.. فتتناثــر األلــوان وتصنــع لهــا خــرة الفنــان حــدود عــى 
ســطح اللوحــة لتفتــح أفــق غــر محــدوده للخيــال.. حالــة مــن البحــث عــن كيــان لــكل لوحــة حالــة مــن اإلندمــاج والتفاعــل املتفــرد لــكل لوحــة بالغــة 
تعبريــة وتشــكيلية مرجمــة لقوانــن ونظــم غــر متوقعــة وغــر مرئيــة يف الواقــع البــري املبــارش للطبيعــة إنهــا التعبر عــن باطنها وعــن طاقتهــا املتجددة 
واملتفاعلــة والتــي تنعكــس بدورهــا خــرة الفنــان يف أدائــه التشــكيي عــى ســطح اللوحــة واندمــاج األداء الحــريك لرضبــات الفرشــاة وحركــة ســكب األلــوان 
مــع الــروح والخيــال حالــة مــن التوحــد بــن الجســد والــروح والوجــدان للفنــان تتفاعــل مــع وجــدان املتلقــي يف تفاعلها الوجــداين أكر مــن تفاعلهــا البري 
حيــث أن الوســيط الناقــل هــو الرؤيــة لهــذه الصباغــات التشــكيلية واملســتقبل هــو النفــس والخيــال.. ميــر عرهــا هــذه الصياغــات إىل مراكــز غــر محــدودة 
مــن املقارنــات البريــة بــن مــا هــو كائــن وبــن الواقــع فهــي حالــة متغــرة مــن متلقــي إىل آخــر أنهــا طالقــة الطاقــة التشــكيلية والتعبريــة للغــة البنــاء 
الدرامــي االنفعــايل عــن ســطح اللوحــة عنــد الفنــان إبراهيــم املطيــي.. حالــة مــن التميــز والتفــرد وســط اقرأتــه وقناعاتــه مبــا يقدمــه حالــة مــن الصــدق 

واإلرصار يف أعاملــه تشــكل لــه اليقــن لالســتمرارية يف تقديــم أعاملــه واكتــامل مســرة تجربتــه الفنيــة الغنيــة والريــة واملتميــزة..

مــحـمـد اســحق

٢ ٥ /١ ١ /٢ ٠ ١ ٨
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إبراهيم املطييل.. ولغة التجريد

 مــن بــن اتجاهــات الفــن الحديــث يعــد الفــن التجريــدي مســاحة متســعة مــن اإلبــداع أحدثــت ثــورة يف الشــكل والتعبــر.. مــا بــن التجريديــة التعبريــة
 التــي متثلــت يف “كاندســي” صاحــب الكتــاب الشــهر “الروحيــة يف الفــن” وصاحــب أول لوحــة تنتمــي لهــذا االتجــاه “الالشــكي” مــن بدايــة العقــد الثــاين
 للقــرن العرشيــن وقــد شــبه الفــن باملوســيقى وجعــل الصــورة البريــة مــن األلــوان واملســاحات والخطــوط يف مقابــل النغــم املســموع.. وإىل التجريــد
 الهنــديس متمثــالً يف “موندريــان” و”ماليفيتــش” مــع التجريــد االنفعــايل عنــد “جاكســون بولــوك” وتجريديــة “دي كوننــج” التعبريــة.. وإىل أســامء عديــدة

.مــن رواد التجريــد مــن فنانينــا يف مقدمتهــم صــالح طاهــر ورمســيس يونــان وفــؤاد كامــل وأبــو خليــل لطفــي واألجيــال التاليــة
 والفنــان إبراهيــم املطيــي تنتمــي أعاملــه إىل “التجريديــة التعبريــة” أو الفــن الالشــكي أو الالموضوعــي.. ويبــدو أن أعاملــه متثــل الوجــه اآلخــر فيــام قــدم
 مــن أعــامل تشــخيصية متعلقــة بدرامــا املــرسح والتليفزيــون.. فبعــد تخرجــه مــن الفنــون الجميلــة بالقاهــرة هعــام ١٩٧٨.. درس الســينوغرافيا “الديكــور
 املرسحــي” بأكادمييــة بريــرا “ميالنــو”.. وقــدم بعــد ذلــك الديكــور واألزيــاء للعديــد مــن املرسحيــات عــى مــرسح الدولــة مــن بينهــا: منــن أجيــب نــاس -
 الدخــان - بدايــة ونهايــة ح رشم بــرم.. كــام قــام بتصميــم مســاحة كبــرة مــن األعــامل الدراميــة واالســتعراضية للتليفزيــون العــريب وعمــل كمصمــم ديكــور

.بالقنــاة الخامســة مبيالنو
 ومــن هنــا أراد أن تكــون لغــة التجريــد يف فضــاء التصويــر معتمــدة عــى خيالــه “بعيــًدا عــن أي صيــغ تشــخيصية” معــرًا فقــط بلغــة األلــوان والخطــوط
 واألشــكال الخالصــة التــي تشــع مبوســيقى بريــة.. يف توليفــات ترتكــز عــى اإليقــاع والبنــاء والتكويــن ومــا تحمــل عنــارصه مــن قيــم ومنظومــات لونيــة
 تبتعــد عــن الواقــع بقــدر اقرابهــا مــن إحساســه الــذايت ومــا يحمــل مــن شــحنات انفعاليــة.. وقــد تــرك خيالــه طليًقــا بــال حــدود.. ومثلــام اشــتملت أعاملــه
 الدراميــة التــي قــدم لهــا الديكــور أو “الســينوغرافيا” عــى عنــر الــراع فقــد جــاءت أعــامل إبراهيــم املطيــي يف فــن التصويــر تحمــل التوتــر الدرامــي

.والــراع مبــا تكشــف عنــه مــن عالقــات بــن املســاحات واملســافات.. وبــن التضــاد اللــوين والتناغــم اللــوين أيًضــا
 يقــول: “الفنــان عضــو يف املجتمــع يعــاين ويقــايس ويتــأمل ويفــرح.. مثــل أعضــاء هــذا املجتمــع وإذا كان العــامل حاليًــا يقــايس الحــروي والعنــف والكراهيــة..
 فنحــن نعيــش أحزانــه واألمــة لــذا فلسلســة أعــاميل منــذ الســبعينيات تربطهــا جميًعــا مأســاة الحلــم بــكل مصادفــات الطبيعــة والحيــاة بشــكل تجريــدي

..حــي يعكــس حالتــي اإلبداعيــة التــي ال أشــعر بهــا إال بعــد االنتهــاء منهــا
.ولذلك هناك رصاع وانفجار ابداعي.. قد أحس مبسؤولتي التاريخية تجاه البرشية.. بحثًا عن قيم العدل والحرية والجامل.. وتلك هي لوحايت
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 وبتأملنــا ألعــامل الفنــان تتأكــد درامــا التعبــر مــن البدايــة كــام يف لوحتيــه “ذاكــرة ١ و 2” مــن تلــك األشــكال الديناصوريــة الضخمــة.. والتــي يهيمــن فيهــا
 اللــون األســود مــع الفضــاء الرمــادي وتبــدو بقعــة صغــرة حمــراء يف بــؤرة اللوحــة وســط تلــك العنــارص التــي تتصاعــد وتتشــابك يف كثافــة تعبريــة بــن
 الــرايس واألفقــي.. وتتكــرر تلــك األشــكال والكائنــات الغامضــة مــن إيقــاع إىل آخــر لكــن يدخــل اللــون يف حلبــة الــراع.. مــن األحمــر النــاري املســيطر يف
 معظــم األعــامل مــع األســود واألصفــر واألزرق الســاموي وتتداخــل االنفجــارات اللونيــة مــع الخطــوط الرفيعــة املشــعة واملســاحات.. ورغم اختفــاء العنارص
 التشــخيصية إال أن بعــض األعــامل قــد تحمــل إيحــاءات ألطيــاف مــن التشــخيص.. قــد نــرى فيهــا ما يوحــى بــروح لبنايــات وأشــكال فضائية ورمبــا كائنات
 عــى وشــك االنطــالق.. إال أن الغلبــة دامئـًـا لهــذا العــامل الدرامــي الغامــض الــذي يوحــى باالنفجــار انعكاًســا ملــا نعيشــه ويعيشــه عاملنــا املعــارص.. مــن بــؤر
 الــراع التــي تجتــاح االنســان وتدمــر البيئــة والطبيعــة وتعصــف بحلــم االنســان يف حيــاة يســودها الســالم.. وهــذا هــو دور الفنان حتــى وإن كانــت أعامله

.ال تبــوح.. ولكــن تهتــف وتــرخ يف فضــاء الصــورة.. فضــاء يهفــو إىل تأكيــد إنســانية أبنــاء األلفيــة الثالثــة عــى األرض
.تحية إىل إبراهيم املطيي بعمق عامله واتساع مساحات التكشيل والتبعر يف لوحة التصوير

صـــالح بيــصــار

لفنــان املتوهــج إبراهيــم املطيــى ملــئ بالطاقــة. ...لوحاتــه تشــكل لحظــات مــن الطاقــة الحيويــة كائنــات تتجمــع. ..تتحــد. ..تتجانــس تــارة وتتنافــر تــارة 
أخــرى. ..ىف حركــة ديناميــة ال تهــدأ وال تعــرف الركــود. ...تخالهــا أحيانــا كائنــات فضائيــة أو كائنــات تســبح ىف أعــامق البحــار واملحيطــات أو مشــهد اراة 
مكــرا مئــات املــرات تحــت عدســة املايكروســكوب اى لكائنــات بالغــه الصغــر. ..اســتفاد كثــرا مــن حالــه املــرسح التــى عشــقها بــن رحــى الســينوغرافيا 
والدرامــا املرسحيــه حيــث أبــدع ىف تصميــم وتنفيــذ العديــد مــن املرسحيــات الشــهرة بعــد دراســه لســينوغرافيا املــرسح بإيطاليــا وحصولــه عــى عــدة 
جوائــز وتكرميــات كــام أضــاف الكثــر ىف عملــه كمصمــم للديكــور بالتلفزيــون املــرى. .....لــو رسدنــا ســرته الذاتيــة فســنكتب صفحــات وصفحــات وهنــا 
يطيــب ىل الركيــز عــى إبــداع الفنــان ذاتــه. ...أمــا مــن أراد متابعــة الســرة الفنيــه ألى فنــان فمــن الســهل جــدا البحــث مــن خــالل جوجــل او الدخــول 
ملوقــع قطــاع الفنــون التشــكيلية. ...دعونــا نعيــش لحظــات مــع إبراهيــم املطيــى عاشــق الدرامــا املرسحيــة. ..عاشــق حالــه االنصهــار حبــا وجــدا للتجريــد 
وســخونة األلــوان وانصهارهــا وذوبانهــا وانشــطاراتها بجــرأة وعنــف وقســوة...ثم فجــأة تهــدأ العاصفــة وتســتكن االبخــرة الناجمــة عــن كل تلــك التفاعــالت 
ليهــدا املشــهد ولــو لحظيــا. ..هكــذا نعيــش مــع أعاملــه ونؤلــف بخياالتنــا مرسحيــة ودرامــا وأجــواء ســحرية بعيــدة عــن عــامل الواقــع ومشــاكل الحيــاة 

اليوميــة واالعتيــاد الرتيــب. ..لننطلــق ىف عــامل الخيــال الســحيق. .....   
ايـمــن حـــامـد
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الوظائف و املهن التى اضطلع بها الفنان

ــان استشــارى للديكــور  ــا، فن ــو- إيطالي ــاة الخاصــة ) 5 ( مبيالن ــون ١٩٨2، عمــل كمصمــم للديكــور بالقن  - مصمــم ديكــور باتحــاد االذاعــة والتليفزي

ــان تشــكيليى . ــون 2003 - 20١3، فن ــة والتليفزي ــام إدارة الديكــور واملناظــر بالقطــاع الفضــاىئ اتحــاد االذاع ــة 200١ ، مديرع والعــامرة الداخلي

 املعارض الخاصة:

- أقــام معرضــه الخــاص األول يف أتيليــه دل كولليســونيتى– ميالنــو - إيطاليــا ١٩٧5، املعــرض الثــاىن صالــون جريــدة الفنيــورارىت بيــدارىت عــام ١٩٧٨ ، 

املعــرض الثالــث صالــون الجمعيــة الفنيــة مونــزل ١٩٧٩ .

 

املعارض الجامعية املحلية:

 اشــرك ىف العديــد مــن املعــارض الجامعيــة ىف العديــد مــن األتيليهــات اإليطاليــة منــذ عــام ١٩٧4 أثنــاء دراســته بإيطاليــا ، معــرض بأتيليــه القاهــرة 

عــام ١٩٨٧، معــرض صالــون الفنــون التشــكيلية الثــاىن 2002، املعــرض القومــى للفنــون التشــكيلية الــدورة ) 2٧ ( 200١ - ) 2٩ ( 2005-) 3٩( 20١٧  ، 

مهرجــان اإلبــداع التشــكيلىي األول ) املعــرض العــام الــدورة الثالثــون وســوق الفــن التشــكيى األول ( 200٧ ، معــرض ) لوحــة لــكل بيــت (، معــارض 

ــة ) التاســع  ــون األتيلي ــذ عــام ١٩٨٧- 20١٧.، معــرض ) املــرأة والفــن التشــكيى ( بقــر األمــر طــاز مــارس 20١0 ،صال ــاىن الغــورى من ــة لفن جامعي

الفنان / إبراهيم محمد إبراهيم املطييل

  

مواليد ١٩53/5/20 - القاهرة - تخصص- تصوير، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة عام ١٩٧٨،  ليســانس 

الفنــون الجميلــة ىف الســينوغرافيا واإلخــراج املرسحــي مــن أكادمييــة الفنــون الجميلــة )بربــرا( مبيالنــو- 

إيطاليــا عــام ١٩٧٨،  عضــو نقابــة الفنانــن التشــكيلين- ديكــور ، عضــو جامعــة الفنانن والكتــاب )أتيليه 

القاهــرة( ،عضــو الجامعــة الفنيــة للمحرفــن مبدينة ميالنو حتــى ١٩٨0، عضو الجامعــة الفنية للمحرفن 

بأتيليــه الكوللســونيتى – إيطاليــا، عضــو جمعيــة فنــاىن الغــوري، عضــو جمعية محبــى الفنــون الجميلة .
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والخمســون ( بأتيليــة القاهــرة ســبتمر 20١0، صالــون فنــاىن ماســبرو العــارش - بأتيليــة القاهــرة ســبتمر 20١0، معــرض جمعيــة فنــاىن الغــورى مبركــز 

الحريــة لإلبــداع باإلســكندرية ينايــر 20١٧، معــرض فنــاىن وكالــة الغــورى بقاعــة ) إيزيــس ( مبركــز محمــود مختــار الثقــاىف - مبتحــف محمــود مختــار 

- مــارس 20١٧ ، املهرجــان الســنوى العــارش للحــرف التقليديــة والراثيــة ) ســيناء ... بطولــة وفــن وحيــاة ( بقاعتــى ) نهضــة مــر - إيزيــس ( مبركــز 

محمــود مختــار الثقــاىف - متحــف محمــود مختــار - أكتوبــر 20١٧، معــرض ) ومضــات إبداعيــة ( مبركــز كرمــة بــن هــاىنء الثقــاىف مبتحــف أحمــد شــوقى 

إبريــل 20١٨، معــرض ) فنــاىن مراســم وكالــة الغــوري( بقاعــة ) نهضــة مــر ( مبركــز محمــود مختــار الثقــاىف مايــو 20١٨. 

 املعارض الجامعية الدولية: ملتقى بصامت الفنانن التشكيلين العرب الحادى عرش - بأنيليه القاهرة - يوليو 20١6 .

 

البعثات و املنح : بعثة إىل إيطاليا ١٩٧3 ملدة 6 سنوات .

 

ــات التحكيــم وجهــات  ــر استشــارى امــام املحاكــم وهيئ ــه كخب ــم االســتعانة ب ــة الفنانــن التشــكيلين، ت ــة : أمــن شــعبة الديكــور بنقاب املهــام الفني

التحقيــق والخــرة البــداء الــرأى ىف األمــور الفنيــة التــى تدخــل ىف نطــاق التخصــص ، تصميــم العديــد مــن االعــامل االســتعراضية والدراميــة والرامــج 

ــا( ١٩٩2. ــر )جــران الهن ــا فــن( عــام ١٩٩0 - وفوازي ــر )احن بالتليفزيــون املــرى كفوازي

 

الجوائز املحلية: جوائز وشهادات تقدير من السيد وزير اإلعالم.

 

مقتنيات رسمية: وكالة الغوري - متحف الفن املري الحديث .

 ألعــامل الفنيــة: قــام بتصميــم الســينوغرافيا واألزيــاء لعديــد مــن املرسحيــات عــى مــرسح الدولــة منهــا : منــن أجيــب نــاس ، الدخــان ، بدايــة ونهايــة 

، رشم بــرم،  قــام بتصميــم العديــد مــن األعــامل االســتعراضية والدراميــة والرامــج بالتليفزيــون املــرى.

- قــام بتصميــم االعــامل للعــامرة الداخليــة بــوزارة اإلعــالم منهــا: قاعــة اســتقبال كبــار الــزوار، قاعــة االجتامعــات بــوزارة اإلعــالم، قاعــة مركــز املعلومــات 

ودعــم اتخــاذ القــرار، مركــز املعلومــات الخــاص بقطــاع االنتاج.
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تصميم املطبوعات و اإلخراج الفني للكتالوج

إســـراء مجــدي محــي الديــن 

مراجــعة لغوية

مــــهـا حـافـظ 
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