
معرض اللوحة الواحدة املقتناه من فنان لم يتكرر

ةةة ةةةةةة ةةةة ةةةة ةةة



ةةةةة ةةةة
اسم العـمـل :العمل فى األنفاق 

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة : زيت على تـوال

ةةةة ةةةةة
اسم العـمـل :طفولـة
تـاريــخ اإلنـتــاج:1960
اخلامـة : زيت على تـوال





ةةةة ةةةة ةةةةةةة
اسم العـمـل :احلدث األخير تـاريــخ 

اإلنـتــاج:1935
اخلامـة : زيت على سيلوتكس

ةةةة ةةةةةة
اسم العـمـل:حفلةموسيقية

تـاريــخ اإلنـتــاج:1945
اخلامـة : زيت على سيلوتكس





ةةةةةة ةةةةةةةةةةةةة
اسم العـمـل:طبيعة صامتة 

تـاريــخ اإلنـتــاج:1949
اخلامـة : زيت على تـوال

ةةةة ةةةة ةةةةة
اسم العـمـل : بالهنـا والشفا

تـاريــخ اإلنـتــاج:1936
اخلامـة : زيت على تـوال





ةةةة ةةةة
اسم العـمـل :منظر بحديقة األورمان 

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟؟
اخلامـة : زيت على تـوال

ةةةة ةةةة
اسم العـمـل :حــديـد و صـلــب

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟
اخلامـة : زيت على تـوال





ةةةة ةةةة
اسم العـمـل :فـيــال نــخــيــل

 تـاريــخ اإلنـتــاج:1944
اخلامـة : زيت على تـوال

ةةةة ةةةة ةةةةةةةةةةة
اسم العـمـل :؟؟؟؟؟؟

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟؟

اخلامـة : زيت على سيلوتكس





ةةةةةةة ةةةة ةةةة ةةةة
اسم العـمـل :منظر من النخيلة

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة : زيت على كارتـون

ةةةةةةة ةةةةةةةة ةةةةةةةة 
اسم العـمـل :صراع

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة : زيت على سيلوتكس





ةةةة ةةةة
اسم العـمـل :الفيشاوي

 تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟؟
اخلامـة : زيت على سيلوتكس

ةةةةة ةةةةة
اسم العـمـل :؟؟؟

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة : زيت عـلـى تــوال





ةةةةةةة ةةةةة )ةةةة ةةةة(
اسم العـمـل:مرفأ الالزقية)بعد املطر في الالزقية(

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟؟
اخلامـة : زيت على أبالكاج

ةةةة ةةةة
اسم العـمـل :؟؟؟

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة : زيت على أبالكاج





ةةةة ةةةة ةةةةةة
اسم العـمـل :القطة الزرقاء

 تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة :ألوان مـائـيـة وأحـبـار علـى ورق

ةةةة ةةة ةةةةةة ةةة 
اسم العـمـل :اخلبيز

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة :ألوان باستيل على ورق





ةةةةةة ةةةةةةةة
اسم العـمـل :؟؟؟

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة : فـــحــم عـلـى ورق

ةةةةة ةةة ةةةةةة
اسم العـمـل :حديث

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة :ألوان مائية على ورق





ةةة ةةةةةة ةةة ةةةةة
اسم العـمـل :كرسي وسرير

 تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة : حبر شيتي على ورق

ةةةة ةة ةةةةة
اسم العـمـل :الــوداع األخـيــر

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة :حـفـر علـى خــشــب





ةةةة ةةة
اسم العـمـل :؟؟؟؟؟

تـاريــخ اإلنـتــاج:1956
اخلامـة :رصاص على ورق

ةةةةة ةةةةة
اسم العـمـل :كوبري ماري بباريس

تـاريــخ اإلنـتــاج:1946
اخلامـة : ليثوجراف





ةةةة ةةةةة
اسم العـمـل :خناقة

 تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة :ألوان مائية على ورق

ةةةة ةةة ةةةةةةةة
اسم العـمـل :كعك العيد

تـاريــخ اإلنـتــاج:؟؟؟؟
اخلامـة : باستيل على ورق





ةةة ةةةةةة ةةةةة
اسم العـمـل :؟؟؟؟

 تـاريــخ اإلنـتــاج:1936
اخلامـة : ألوان مائية على ورق

ةةة ةةة
اسم العـمـل :امللك

تـاريــخ اإلنـتــاج:1973
اخلامـة :حفر ملون خشب 





ةةةةة ةةةةة 
اسم العـمـل :احململ

تـاريــخ اإلنـتــاج:1973
اخلامـة : زجاج ملون ملصق على خشب) مثل املوزييك(





محمد عبده الهالليأسعد زكاوىإجالل حافظ

أحمد خيري املكي أحمد تيسير صالح الشامي

منير مرقصمودي حكيممحمد سامي



محمد أحمد اجلنايني

محمد ساهر

محمد عبد املنعم سرىمحمد نبيل الرمليخالد ظاظا

إبراهيم هزمية إحسان مختار

سعاد محمد سعدإبراهيم عباس محمد صالح



جوزيبى فانزويال

عادل يس منصور

عبد املنعم حبيشهليلى حسن البدراوىعفاف عثمان

حلمى فرج

عبد املنعم عوض السيدإحسان عبد الرازق



حسن خلف 




