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الفنان  ل�صخ�صية  تقليدية  �صورة غري  تقدمي  يف  الفنان”  “كتاب  معر�ض  ي�صتمر  الثانية  ن�صخته  يف 

وجتربته من خالل و�صيط خمتلف عن �صطح اللوحة وله �صفة الفرادة واخل�صو�صية وهو الكتاب.. حافز 

جديد ملخيلة الفنان ت�صعه اأمام جتربة مثرية لقدراته وموهبته لت�صجيل كتابة ب�صكل يعك�ض اأفكاره 

متحققني  وفنانني  الت�صكيلي  الفن  اأ�صاتذة  من  متميزة  جمموعة  اأحالمه..  وحتى  وذكرياته  وروؤاه 

وطلبة يف عر�ض واحد مفعم بالتجريب والبحث حول مفهوم “كتاب الفنان” وجمالياته.. عر�ض جدير 

بامل�صاهدة.

�أ.د/ خالـــد �ســرور

رئي�س قطاع �لفنون �لت�سكيلية





�رشف  ك�صيفيي  املح�صن  عبد  الوهاب  عبد  والفنان  عبلة  حممد  الفنان  ي�صتقبل  الثانية  دورته  يف 

املعر�ض الثاين لكتاب الفنان والذي ي�صم جمموعة متميزة من فناين م�رش من اأجيال عدة ي�صاحبهم 

رموز  ليقدموا جتاربهم يف ح�صور  بالزمالك  الفنون اجلميلة  جمموعة من طلبة ق�صم اجلرافيك بكلية 

من االأ�صاتذة  وليجمع العر�ض بني احلفر والطباعة والر�صم والت�صوير والكوالج يف ن�صيج متميز ..

�ســــالح �ملليجـــي
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�لفنانون �مل�ساركون

�سيفا �ل�سرف

عبد �لوهاب عبد �ملح�سن

حمــمــــــــد عبـــــــــــلة

�إ�ســــــــر�ء كاظـــــــــــم

دينــــــا نـــــور �لديــــــــن

دعـــــــــــــاء فخــــــــــــــــــر

�ســــــــــــارة عابديـــــــــــن

�ســــــــــامح �إ�ســـمــاعيــل

�ســــــــــايل �لزيـــــــــــني

�ســـــــــــالح �ملــليجـــــــي

�سحـــــــي م�سطــــــفي

عـــــــــــــــــــزة عـــــــــــــــــزت

حممــــــــــــــد غالــــــــــــــب

حممــــــــــود حمــــــدي

حممـــــــــود �ســــــــليمان

ممـــــــدوح �لق�سيــــــفي

هـــــــــــاين �لأ�ســــــــــــقر
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طلبة ق�سم �جلر�فيك - فن �لكتاب 

دفعة 2017-2018

�مــــــــــــــــــــل  بـ�ســـــــــــــــام

�منيـــــــــــــــة  رم�ســـــــــــــان

�منيــــــة  حممـد  لطفــي

�يــمـــــــــــــــــــان  بــــــــــــــدر

�أ�سمــاء  �سيــــد  حممــــد

�أجمــد  حممـد  �لتابعـي

�أمينـــــــــــــة  �سامــــــــــــــي

�أنطـو�ن  يو�سـف  �سفيـق

�آلء  مــــحـــــمـــــــــــــــــــــــــد

�آمـــــال  �سعيــــب  �سعــــد

�آيــــــــــــــة  �لـ�سـنـــــــــــــــاوي

بــــــــــــــــــدر  كــــــــــــــــــــرم

بـ�سـمـــــــــــــــة  حـ�ســـــــــــام

جـــــــــــــــــــــال  طــــــــــــــارق

حبيبة م�سطفي �سقوير

دعـــــــــــــاء  �ســيــريـــــــــــن

دعـــــاء  عبـــد �ملر�ســي

ديـنــــــــــــا  قــا�ســــــــــــــم

رحـــــــاب  عـبـد �حلـمـيـــــد

ر�ســــــــــــوي  عــا�ســــــــــــور
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طلبة ق�سم �جلر�فيك - فن �لكتاب 

دفعة 2017-2018

رغـــــــــــــــــدة  خـالـــــــــــــد

رقـيــــــــــــــــــــه  �سـيــــــــــــــد

رنــــــا  خالـــــــد  كمـــــــال

رنـــــــــــــــــــا  يــا�ســــــــــــــــــــر

روديـنــــــــــــا  �سـامــــــــــــــح

رومـــانــــــــــي  عمـــــــــــاد

ريـــــــــــــــــم    �لـ�سـيــــــــــــد

ريــهـــــــــــــام  �ســـــــــــــــــالح

�ســلـمـــــــــي  �جلـارحـــي

�سـلمـــــــــي  �إ�ســــــــــــــالم

�سـمـيـــــــــــــــة  خـالـــــــــــــد

�سنـــد�س  م�سطفــــــــي

�سهــــي  ح�ســـن  �أميــــن

�ســـــــــــروق  نــاجــــــــــــــي

منـــــــــــــــــــال طــــــــــــــــارق

مهــــــــــــــــــا  كــــــــــــــــارم

مـهـيـتــــــــــــاب  �سـالـــــــــــح

يـو�ســـتـيـنــــــــــا  رفـعــــــــت

يـــو�ســـــــــــــــف  رفـعـــــــــت
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�سيف �ل�سرف

عبد �لوهاب عبد �ملح�سن

التعويذة
وسائط متعددة

40×30
12 لوحة بينهم كلك عليه النصوص
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�سيف �ل�سرف 

حمــمـــــد عبــــــلة

رحلة في الصحراء 
وسائط متعددة علي توال 

2004  -   40×30
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��سر�ء ي�سري كاظم

Esraa Kazem

5 صفحات
طباعة وورق مذهب علي ورق يدوي ملون 

29×29 سم    -  2018

12



دينا نور �لدين

Dina Nour El-Din

تذكار األحبة
طباعة من سطح غائر علي الورق 

35×50 سم   -   2018
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�سارة عابدين

The Circle
وسائط متعددة و كوالج

2018 -  16×12

Sara Abdin
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دعاء فاخر

بدون عنوان
رسم

2018  -  14×14

Doaa Fakhr
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�سامح ��سماعيل

Sameh Ismael
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نافذة
40× 40 سم بدون إطار .

 خامات متنوعة على ورق يدوي.  - 2015

نافذة
الشُرفاُت المفروشُة بالَحْصباِء

يحطُّ عليها الطيُر قلياًل.. ويطيُر ...
َن ... امرأٌة تفتح نافذًة لتدخِّ

ُك تحت سماٍء زرقاَء   نسيُم خريٍف يتحرُّ
سماٍء سابعٍة ..

سأقوُل : صباح الخيِر !
وأفتُح نافذًة...
سعدي يوسف

�سايل �لزيني

Sally Al-zeeny
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�سالح �ملليجي

Salah El-Mliegy

جبل الطير
32× 39 سم .

رسم باالحبار على ورق
2018 -2019
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�سحي م�سطفي

Doha Mostafa

35× 25 سم .
رسم باالحبار و االقالم على ورق - 2018
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عزة عزت

Azza Ezzat

المدينة
12× 200 سم .

رسم باالقالم علي ورق  - 2018
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حممد غالب

Mohamed Ghaleb

البحيرة المسحورة
من وحي الفيوم

7 صفحات
36× 57 سم .

أكريلك علي كرتون 
2018 -2019
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حممود حمدي

Mahmoud Hamdy
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حممود �سليمان

Mahmoud Souliman

عفيفي مطر
31×28

رسم باالحبار علي ورق  -  2018
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ممدوح �لق�سيفي

Mamdouh El-Kassifi

جلب الحبيب
23×200 سم

رسم باالحبار علي ورق  -  2018
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هاين �لأ�سقر

Hany Al-ashkar

حركة ساكنة
40×60

تقنيات متعددة
2018-2019
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خمتار�ت من �أعمال طلبة ق�سم �جلر�فيك - فن �لكتاب 

دفعة 2017-2018
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - 2019


