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سكندرية. جميع الحقوق محفوظة 2022 © مكتبة الإ
الستغالل غ�ي التجاري

ي هــذا الكتالــوج لالســتخدام الشــخصي والمنفعــة العامــة 
تــم إنتــاج المعلومــات الــواردة �ف

لأغــراض غــري تجاريــة، ويمكــن إعــادة إصدارهــا كلهــا أو جــزء منهــا أو بــأي طريقــة أخــرى، 
ي فقــط:

ســكندرية؛ وإنمــا نطلــب الآ�ت دون أي مقابــل ودون تصاريــح أخــرى مــن مكتبــة الإ
ي إعادة إصدار المصنفات.	 

ف مراعاة الدقة �ف يجب عىل المستغل�ي
سكندرية بصفتها »مصدر« تلك المصنفات.	  شارة إىل مكتبة الإ الإ
صــدار نســخة رســمية مــن المــواد الأصليــة، 	  ل يعــد المصنــف الناتــج عــن إعــادة الإ

ســكندرية، وأل يشــار  إىل أنــه تــمَّ بدعــٍم منهــا. ويجــب أل ينســب إىل مكتبــة الإ
الستغالل التجاري 

ــه،  ــه أو جــزء من ــوج، كل ي هــذا الكتال
ــواردة �ف ــاج نســخ متعــددة مــن المــواد ال يحظــر إنت

ســكندرية.  ي مــن مكتبــة الإ بغــرض التوزيــع أو الســتغالل التجــاري، إل بموجــب إذن كتــا�ب
ــال  ــى التص ــوج، يرج ــذا الكتال ي ه

ــواردة �ف ــواد ال ــاج الم ــادة إنت ع ــىل إذن لإ ــول ع وللحص
ــر. ــكندرية، م س ي 21526، الإ ــاط�ب ــكندرية، ص. ب. 138، الش س ــة الإ بمكتب

secretariat@bibalex.org : ي
و�ف لكرت يد الإ الرب





تســتعد مكتبة االســكندرية كل عام الســتقبال حدث فني مهم في مصر هو »معرض أجندة«، ودورة 
هذا العام هي الخامســة عشــرة.

بــدأ المعــرض فــي عــام  2008 كمســاحة حــرة للفنانين بجميع أعمارهم وخلفياتهــم. وتوالت من بعدها 
الــدورات المنتظمــة للمعــرض باعتبــاره نافــذة حقيقــة تســمح بطــرح األعمــال الفنيــة التشــكيلية للجمهــور 
المتلقي بفئاته المختلفة. واستطاع معرض أجندة تأسيس مكانته المميزة بين معارض الفن في مصر، 
حتى أن الفنانين ينتظرونه بشــغف كل عام للمشــاركة وعرض جديد إبداعاتهم به. فقد أثبت المعرض مع 
مــرور الوقــت أنــه ُمســتقبل رحــب للتغيــرات الفنيــة الحديثة، وميــدان لكل الفنانين علــى اختالف توجهاتهم 

الفنية.
تفتتــح مكتبــة اإلســكندرية دورة هــذا العــام تحــت عنــوان »متــر مربع مســاحة حــرة لإلبــداع«، تقدم فيها 

ـ155 فناًنــا مــن أصــل 483 متقدًمــا داخــل مســاحة مخصصــة لكل فنان )متــر  x متر(. أعمــااًل فنيــة لــ
قة في ساحة الفن التشكيلي، فهذا العام نكرم الفنانين  وكما اعتدنا، نكرِّم أصحاب اإلسهامات الخالَّ
الراحليــن: أحمــد عبــد الوهــاب، ورمســيس مــرزوق، ومصطفــى عبــد الوهــاب ومحمــد الطحــان؛ إلســهامهم 

الكبير في الحياة الفنية التشــكيلية في مصر.
ا، وهما المؤسســان لمعرض أجندة  كمــا نكــرِّم الفنانْيــن: مصطفــى الــرزاز وأحمــد عبد الغني تكريًما خاصًّ

ولهمــا كبيــر الفضــل فــي رعايتــه ودعمــه حتــى أثبت نجاحــه، وما زلنا نجني ثمــار جهودهما حتــى اآلن.



Every year, the Bibliotheca Alexandrina (BA) prepares to host the Agenda Exhibition, the 
important artistic event that has reached its 15th edition. 

It first began in 2008 as a free space for artists of all ages and backgrounds. After that, 
the Exhibition continued, allowing the exposure of visual artworks to the audience of all 
backgrounds. Agenda was able to establish its distinguished position among art exhibitions in 
Egypt, and is eagerly awaited by artists every year to participate and showcase their newest 
creations. Over time, the Exhibition has proven to be  welcoming to modern artistic changes, 
and a hub for all artists of different artistic orientations.

The BA will open this year’s edition under the title “Meter x Meter: a Free Space for 
Creativity”, in which it presents artworks by 155 artists out of 483 applicants within a space 
designated for each artist (1 meter x 1 meter).

As we have always honored those who made creative contributions to the field of 
visual arts, this year we honor the late artists Ahmed Abdel-Wahab, Ramsis Marzouk, 
Mostafa Abdel-Wahab, and Mohamed El Tahan for their great contribution to the artistic life 
in Egypt.

Special honors are also bestowed on the artists Mostafa El Razzaz and Ahmed Abdel-Ghani, 
the founders of the Agenda Exhibition, who are greatly credited with fostering and supporting 
it until it proved its success, and we are still reaping the fruits of their efforts to this day.
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Dr. Ahmed Abdel-Wahab
 (1932–2021) 

الدكتور أحمد عبد الوهاب
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Ramsis Marzouk
 (1940–2021)

رمسيس مرزوق
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محمد الطحان
Mohamed El Tahan 

(1946–2021)



13



14

Dr. Mostafa Abdel-Wahab 
(1947–2020)

الدكتور مصطفى عبد الوهاب
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Dr. Ahmed Abdel-Ghani
الدكتور أحمد عبد الغني
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Dr. Mostafa El Razzaz
الدكتور مصطفى الرزاز 
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Ahmed Mohsen Mansour
أحمد محسن منصور

فن الفيديو

أحمد فراج
Ahmed Farag

نحت برونز

Video artVideo art

Bronze sculptureBronze sculpture
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Ahmed Farag

إدوارد بتمان
Edward Bateman

33D printing and photographyD printing and photographyطباعة ثالثية األبعاد وفوتوغرافيا
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إسراء كاظم
Israa Kazem

 Pulp printing Pulp printingطباعة على عجينة ورق



25

إيمان الشقيري
Eman Elshokery

Ceramic sculptureCeramic sculptureنحت خزفي
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إيمان أسامة
Eman Osama

Ink drawing on paperInk drawing on paperرسم باألحبار على الورق
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إيمان ممدوح
Eman Mamdoh

Wood engravingWood engravingحفر على خشب
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إيهاب األسيوطي
Ehab Elasyoty

Polyester sculpturePolyester sculptureنحت بوليستر
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أبو بكر محمد عبده
Abobakr Mohamed Abdo

Scrap metal sculpture (iron)Scrap metal sculpture (iron)نحت، حديد خردة
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ال أحمد الجمَّ
Ahmad Elgammal

رسم، أقالم رصاص وطباشير أبيض على ورق
Drawing (pencil and white chalk on paper)Drawing (pencil and white chalk on paper)
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أحمد الحسيني
Ahmed Elhosainy

Burnt white clayBurnt white clayطين أبيض محروق
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أحمد جعفري
Ahmed Gaafary

PaintingPaintingتصوير
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أحمد حسنين
Ahmed Hassanein

MultimediaMultimediaوسائط متعددة
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أحمد عبد التواب
Ahmed Abd-Eltawab

Bronze sculptureBronze sculptureنحت برونز
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أحمد عثمان
Ahmed Osman

رسم، ألوان جواش وأكريليك، وأقالم حبر ورصاص على ورق
Drawing (gouache, acrylic paint, ink, and pencil on paper)Drawing (gouache, acrylic paint, ink, and pencil on paper)
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ار أحمد عمَّ
Ahmed Ammar

خزف، طين أسواني وطالء زجاجي
Ceramic sculpture (Aswani clay and glaze)Ceramic sculpture (Aswani clay and glaze)
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أسماء الدسوقي
Asmaa Eldsouky

خزف، طين أسواني وطالء زجاجي

Drawing (ink on paper)Drawing (ink on paper)رسم، أقالم جاف على ورق
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أسماء العماوي
Asmaa Elemawy

MultimediaMultimediaوسائط متعددة
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أمل نصر
Amal Nasr

PaintingPaintingتصوير
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أمنية سيد
Omnia Sayed

Drawing on paperDrawing on paperرسم على ورق
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أمنية مجدي
Omnia Magdy

Linocut on paperLinocut on paperطباعة لينوليوم على ورق



42

أميرة ثروت
Amira Sarwat

MosaicMosaicفسيفساء
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أميرة جمال
Amira Gamal

وسائط متعددة على توال ديجيتال
Multimedia (digital canvas)Multimedia (digital canvas)



44

أميرة سعد
Amira Saad

طباعة بارزة، ألوان وطباعة سلك سكرين على ورق يدوي الصنع
Raised printing, paint, and silkscreen printing on handmade paperRaised printing, paint, and silkscreen printing on handmade paper



45

أهلة إبراهيم
Ahella Ebrahim

Oil painting on woodOil painting on woodزيت على خشب
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أيمن سعداوي
Ayman Saadawy

Polyester sculpturePolyester sculptureنحت بوليستر
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آية الفالح
Aya Elfallah
Multiple materialsMultiple materialsخامات متعددة
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آية خليل
Aya Khalil

ألوان فحم وسوفت باستيل وأكريليك على ورق كانسون
Charcoal, soft pastel, and acrylic paint on Canson paperCharcoal, soft pastel, and acrylic paint on Canson paper
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آية عشري
Aya Ashry

PhotographyPhotographyتصوير فوتوغرافي
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باهر بكر
Baher Bakr

بسنت داود
Bassant Dawoud

نحت بوليستر

كوالج وأقالم على ورق كانسون

Polyester sculpturePolyester sculpture

Collage and ink on Canson paperCollage and ink on Canson paper
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تامر رجب
Tamer Ragab

Bronze sculptureBronze sculptureنحت برونز
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تقى إبراهيم
Toka Ibrahiem

وسائط متعددة
MultimediaMultimedia
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تيسير حامد
Taysseer Hamed

جيالن حسين
Jailane Hussein

زيت على توال

قلم جاف أسود على توال

Oil painting on canvasOil painting on canvas

Black ballpoint pen on canvasBlack ballpoint pen on canvas
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حازم المستكاوي
Hazem Elmestikawy

حربي حسان
Harbi Hassan

وسائط متعددة

نحت برونز

MultimediaMultimedia

Bronze sculptureBronze sculpture
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حسن وصفي
Hassan Wasfy

Acrylic and various materialsAcrylic and various materialsأكريليك وخامات متعددة
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خالد حامد
Khaled Hamed

 Polyester sculpture Polyester sculptureنحت، بوليستر
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خلود كمال
Kholoud Kamal

Drawing (pencils and ink on paper)Drawing (pencils and ink on paper)رسم، أقالم رصاص وحبر على ورق
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داليا رفعت
Dahlia Refaat

Acrylic paint on canvasAcrylic paint on canvasألوان أكريليك على توال
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دينا أنور
Dina Anwar

Ink and pencil on Canson paperInk and pencil on Canson paperأحبار وأقالم خشب على ورق كانسون
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رانيا أبو العزم
Rania Abu-Elazm

Acrylic paint on woodAcrylic paint on woodألوان أكريليك على خشب
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رضوى زكريا
Radwa Zakareia

Multiple materials structuresMultiple materials structuresتراكيب نسيجية متعددة
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رنا إبراهيم
Rana Ibrahim

رنيم مصطفى
Raneem Moustafa

كوالج رقمي

رسم باألحبار على الورق

Digital collageDigital collage

Ink drawing on paperInk drawing on paper



63

رندا مجدي
Randa Magdi

كوالج رقمي

حبر، وألوان جواش، وألوان خشب، وكوالج على ورق
Ink, gouache paint, color pencils and collage on paperInk, gouache paint, color pencils and collage on paper
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ريهام صالح
Reham Saleh

Bronze and polyester sculptureBronze and polyester sculptureنحت برونز وبوليستر



65

زاد محمد
Zad Mohamed
PhotographyPhotographyتصوير فوتوغرافي
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سارة بدير
Sarah Bedair

Wood engraving, paper printingWood engraving, paper printingحفر على خشب، وطباعة على ورق
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سارة حجازي
Sara Hegazy

Multiple materialsMultiple materialsخامات متعددة
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سارة سالم
Sara Salem
MultimediaMultimediaوسائط متعددة
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سارة عبد المقصود
Sarah Abdelmaksoud

MosaicMosaicفسيفساء
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سام شيندي
Sam Shendi

Colored polyester sculptureColored polyester sculptureنحت بوليستر ملون
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سامح بكر
Sameh Bakr

نحت برونز
Bronze sculptureBronze sculpture
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سلوى رشاد
Salwa Rashad
Acrylic on paperAcrylic on paperأكريليك على ورق
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سمر هالل
Samar Helal

Ceramic sculptureCeramic sculptureنحت خزفي
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سهير العدوي
Sohair Aladawi

Bronze sculptureBronze sculptureنحت برونز
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سوزان الوكيل
Suzan Elwakil

سيمون مدحت
Simone Medhat

ألوان زيتية وفحم

نحت بوليستر وخشب

Oil paint and charcoalOil paint and charcoal

Polyester and wood sculpturePolyester and wood sculpture
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شادي سالمة
Chadi Salama

Multiple materials on canvasMultiple materials on canvasخامات متعددة على توال
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شاكر اإلدريسي
Shaker Eledreisi

Multiple materials on cotton paperMultiple materials on cotton paperخامات مختلفة على ورق قطن
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شاهندة فوزي
Shahenda Fawzy

InkInkأحبار
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شيرين مصطفى
Sherein Mostafa

Multiple materials on woodMultiple materials on woodخامات متنوعة على خشب
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صفاء عطية
Safaa Attia

Ceramic sculptureCeramic sculptureنحت خزفي
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صالح شعبان
Salah Shaaban

نحت ميداني بوليستر
Polyester sculpturePolyester sculpture
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ضحى مصطفى جبر
Doha Moustafa Gabr

Wood print on paperWood print on paperطباعة خشب على ورق
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طارق الليثي
Tarek Elleissy

Acrylic on canvasAcrylic on canvasأكريليك على توال



84

طارق زبادي
Tarek Zabady

Wood carvingWood carvingنحت على خشب
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عادل مصطفى
Adel Moustafa

نحت على خشب

Photography, oil paint on canvasPhotography, oil paint on canvasتصوير، ألوان زيتية على توال
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عادل هارون
Adel Haroun

عبد العزيز إبراهيم
Abdelaziz Ibrahim

خزف، تقنيات متعددة

تصوير فوتوغرافي

Ceramic sculpture, multiple techniquesCeramic sculpture, multiple techniques

PhotographyPhotography
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عبد الرؤوف سلمان
Abdelraouf Salman

نحت برونز
Bronze sculptureBronze sculpture
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عبد الرحمن عادل
Abdulrahman Adel

أحبار وأقالم ماركر على ورق كانسون
Ink and marker pens on Canson paperInk and marker pens on Canson paper
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عبير فوزي
Abeer Fawzy

خامات متعددة على قماش
Multiple materials on canvasMultiple materials on canvas
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عزة عزت
Azza Ezzat

Pen and ink on paperPen and ink on paperأقالم وأحبار على ورق
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عزيزة فهمي
Aziza Fahmy

MosaicMosaicفسيفساء
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عصمت داوستاشي
Essmat Dawstashy

PaintingPaintingتصوير
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علياء الجريدي
Aliaa Elgreedy

TextileTextileنسيج
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عماد عبد الوهاب
Emad Abdelwahab

ألوان زيتية وأكريليك على توال
Oil and acrylic paint on canvasOil and acrylic paint on canvas
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عمر صديق
Omar Sedik
Wood carvingWood carvingنحت على خشب
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عمر عبد اللطيف
Omar Abdullatif

Oil paint on woodOil paint on woodألوان زيتية على خشب
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فاطمة البنا
Fatma Elbana

Polyester sculpturePolyester sculptureنحت، بوليستر
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فاطمة عمران
Fatma Omran

MultimediaMultimediaوسائط متعددة
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فاطمة مدكور
Fatma Madkour
Relief carving, colored gypsumRelief carving, colored gypsumنحت بارز، جبس ملون
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كريم صالح
Kariem Saleh

PhotographyPhotographyتصوير فوتوغرافي
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للوه عتش
Lilwa Etesh

Bronze sculptureBronze sculptureنحت برونز
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ماجدة بركات
Magda Barakat

PhotographyPhotographyتصوير فوتوغرافي
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مازن شهاب
Mazen Shehab

نحت، زجاج ونحاس وأسمنت
Sculpture (glass, brass, and cement)Sculpture (glass, brass, and cement)
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محمد البحيري
Mohamed Elbehairy

Oil paint on canvasOil paint on canvasألوان زيتية على توال
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محمد خميس
Mohamed Khamis

تصوير، أكريليك على توال

محمد البذرة
Mohamed Elbezra

نحت، طين أسواني وطالءات زجاجية
Sculpture (Aswani clay and glaze)Sculpture (Aswani clay and glaze)

Painting (Acrylic on canvas)Painting (Acrylic on canvas)
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محمد سالم
Mohamed Salem

وسائط متعددة، عجائن ورق وألوان
Multimedia (pulp and paint)Multimedia (pulp and paint)
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محمد عبد هللا
Mohamed Abdallah

تصوير فوتوغرافي مطبوع على ورق فينيل
Photography printed on vinyl paperPhotography printed on vinyl paper
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محمد عبود
Mohamed Aboud

ألوان أكريليك وأقالم يوكن وخيوط على توال
Acrylic paint, Yoken pens, and threads on canvasAcrylic paint, Yoken pens, and threads on canvas
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محمد فهمي
Mohamed Fahmy

خزف، بريق معدني

محمد نبيل
Mohamed Nabil

طباعة رقمية

Ceramic, lusterCeramic, luster

Digital printDigital print
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محمود المصري
Mahmoud Elmasry
خامات متعددة على ورق

محمود رشدي
Mahmoud Roshdy

نحت خزفي

Multiple materials on paperMultiple materials on paper

Ceramic sculptureCeramic sculpture
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محمود سليمان
Mahmoud Soliman

Digital artDigital artفن رقمي
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محمود شعبان
Mahmoud Shaban

Oil paint on canvasOil paint on canvasألوان زيتية على توال



113

مدحت نصر
Medhat Nasr

Printing, multimediaPrinting, multimediaطباعة، وسائط متعددة



114

مروة حسين
Marwa Hussein

حبر شيني مع أقالم حبر
Encre de chine with pensEncre de chine with pens
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مروة رضوان
Marwa Radwan

نحت، بطانة مزججة وطالء زجاجي
Sculpture (glazed lining and glaze)Sculpture (glazed lining and glaze)
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مروة مجدي
Marwa Magdy

مروة مطاوع
Marwa Metawea

نحت، برونز

نحت، أكريليك وبوليستر

Bronze sculptureBronze sculpture

Sculpture (acrylic and polyester)Sculpture (acrylic and polyester)
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مريم أبو طالب
Mariem Abutaleb
Digital print on paperDigital print on paperطباعة رقمية على ورق
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مصطفى بط
Mostafa Butt

نحت، حديد وألمونيوم معالج
Sculpture (iron treated aluminum)Sculpture (iron treated aluminum)
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مصطفى طه
Mostafa Taha

رسم، أحبار على ورق
Drawing (ink on paper)Drawing (ink on paper)
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مصطفى عيسى
Mostafa Issa

تصوير، ألوان زيتية وأكريليك وفوتوغرافيا
Painting (oil and acrylic paint) and photographyPainting (oil and acrylic paint) and photography
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مصطفى قطب
Mustafa Kotb

 نحت، أسمنت
تصوير وألوان أكريليك

Cement sculpture Cement sculpture 
Painting (acrylic paint)Painting (acrylic paint)
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ملك محجوب
Malak Mahgoub

Ceramic sculptureCeramic sculptureنحت خزفي
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منة بحري
Menna Bahry

تصوير، وسائط متعددة على خشب
Painting (multimedia on wood)Painting (multimedia on wood)



124

منى حمدي
Mona Hamdy

تصوير، خامات متعددة

منى رجب
Mona Ragab
رسم، قشور خشبية مصبوغة

Painting (multiple materials)Painting (multiple materials)

Drawing, dyed wood veneerDrawing, dyed wood veneer



125

تصوير، خامات متعددة

منى عبد اللطيف
Mona Abd-Elatif

تصوير، ألوان زيتية على توال
Painting (oil paint on canvas)Painting (oil paint on canvas)



126

منى عمر
Mona Omar

Tin sculptureTin sculptureنحت، صاج



127

منى غريب
Mona Gharib

نحت فخاري
Ceramic sculptureCeramic sculpture



128

مهند خاطر
Mohaned Khater

Digital drawingDigital drawingرسم رقمي



129

ميار نايل
Mayar Nayel

رسم بالخيوط على قماش توال
Drawing with threads on canvasDrawing with threads on canvas



130

مينا التوفيقي
Mina Altawfiky

MultimediaMultimediaوسائط متعددة



131

نجاة فاروق
Nagat Farouk

تصوير، ألوان أكريليك وخيوط وقماش
Painting (acrylic paint and threads on canvas)Painting (acrylic paint and threads on canvas)



132

ندى محروس
Nada Mahrous

Photography printed on paperPhotography printed on paperتصوير فوتوغرافي مطبوع على ورق



133

نرمين المحمدي
Nermeen Elmohamdy

رسم، أقالم جاف وألوان مائية
Drawing, ink and water colorsDrawing, ink and water colors



نشوى عطا
Nashwa Ata
MultimediaMultimediaوسائط متعددة



135

نهاد سعيد
Nehad Saeed

MultimediaMultimediaوسائط متعددة



136

نهلة درويش
Nahla Darwish

تصوير، ألوان أكريليك وكوالج
Painting (acrylic paint and collage)Painting (acrylic paint and collage)



137

نهلة وجدي
Nahla Wagdy

نهلة رضا
Nahla Reda
وسائط متعددة

نحت برونز وبوليستر

MultimediaMultimedia

Bronze and polyester sculptureBronze and polyester sculpture



138

نهى خاطر
Noha Khater
MultimediaMultimediaوسائط متعددة



139

نهى سلطان
Noha Soultan

Digital artDigital artتصوير رقمي



140

نهى ناجي
Noha Nagui

ن Flexible sculptureFlexible sculptureنحت ليِّ



141

نهى يوسف
Noha Youssef

Painting (acrylic paint on canvas)Painting (acrylic paint on canvas)تصوير، أكريليك على توال



142

نورهان المليجي
Norhan Elmeligy

تصوير، أكريليك وخشب على ورق
Painting (acrylic paint and wood on paper)Painting (acrylic paint and wood on paper)



143

نورهان عالم
Nourhan Allam

PhotographyPhotographyتصوير فوتوغرافي



144

نيرفانا خورشيد
Nirvana Khorshed

Ceramic sculptureCeramic sculptureنحت خزفي



145

هاجر رجب
Hagar Ragab

نحت خزفي، طين كولين وبطانات ملونة
Ceramic sculpture, kaolinite clay, and colored linersCeramic sculpture, kaolinite clay, and colored liners



146

هاني مجلي الفقي
Hany Megally Elfiky

Multimedia and woodMultimedia and woodوسائط متعددة وخشب



147

هايدي محمد
Haidy Mohamed

Printing and  embroidery on clothPrinting and  embroidery on clothطباعة وتطريز على قماش



148

هبة العزيز
Heba Elaziz

وسائط متعددة وتفريغ في الورق
Multimedia and paper cutoutsMultimedia and paper cutouts



149

هدى رجاء
Hoda Ragaa

Ceramic sculptureCeramic sculptureنحت خزفي



150

هدى مشاق
Hoda Mashak

Acrylic painting and ink on paperAcrylic painting and ink on paperتصوير أكريليك وأحبار على ورق



151

هدير زردق
Hadeer Zordok

تصوير وسائط متعددة، أكريليك وطباعة على توال
Painting with multiple materials, acrylic and printing on canvasPainting with multiple materials, acrylic and printing on canvas



152

هشام نوار
Hesham Nawar

تصوير، باستيل مائي على ورق
Painting (pastel colors on paper)Painting (pastel colors on paper)



153

همت ريان
Hemat Rayan

MultimediaMultimediaوسائط متعددة



154

هند عشري
Hend Ashry

نحت باستخدام تقنيات األكريليك الشفاف
Sculpture (transparent acrylic techniques)Sculpture (transparent acrylic techniques)



155

نحت باستخدام تقنيات األكريليك الشفاف

هيثم شريف
Haytham Sherif

نحت ورق
Paper sculpturePaper sculpture



156

Polyester sculpturePolyester sculpture

ياسر بكار
Yasser Bakkar

نحت بوليستر



157

ياسر عالء مبارك
Yasser Alaa Mobarak

PhotographyPhotographyتصوير فوتوغرافي



158

ياسمين حسن
Yasmein Hassan

Raised painting on canvasRaised painting on canvasرسم بمالمس بارزة على توال



159

يحيي أبو الفتوح
Yehia Abo-Elfotoh

Oil painting on canvasOil painting on canvasتصوير زيتي على توال



160

يسري القويضي
Youssry Elquady

MultimediaMultimediaوسائط متعددة



161

يوستينا فهمي
Youstina Fahmy

Polyester sculpturePolyester sculptureنحت بوليستر



162

يوسف عبد الماجد
Youssef Abdelmaged

Digital collageDigital collageكوالج رقمي



163

يوسف منتصر
Youssef Montaser

Oil painting on woodOil painting on woodتصوير زيتي على خشب







مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية
جمال حسني

نائب مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية
محمد خميس

رئيس قسم المعارض والمشروعات الفنية
شروق طلعت

رئيس وحدة المعارض المؤقتة، ومنسق المعرض
محمود هجرس

اخصائيو المعارض المؤقتة
إسراء األعصر

سارة عبد الموجود
روان حجاج

فنيون
أيمن الخضراوي

أيمن عبد اللطيف
عبد السميع محمد

محمد أمين
يسري رمضان
إداري موازنة

إسراء رجب
سكرتير تنفيذي

إيمان حسني
مسئول التعاون والعالقات الخارجية

نهى راغب
شكر خاص

على سعيد حجازي، مدير متحف الفنون الجميلة باإلسكندرية
إدارة االستوديو التلفزيوني، مكتبة اإلسكندرية

رئيس وحدة إصدارات التواصل الثقافي
مايسة عزب

تصميم جرافيك
فاتن محمود

تحرير
هند فتحي

مراجعة النص العربي
محمد البرسيجي

ترجمة
دينا العيسوي

مدير إدارة تنمية الموارد
نهى خليفة

أخصائي تنمية الموارد 
سالي طارق
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 شكر خاص لشركة »دي إتش إل« DHL لمساهمتها الكبيرة في نقل جميع
األعمال الفنية الخاصة بالمعرض.

Special thanks  to DHL for their valuable contribution through 
transporting all the artworks of the Exhibition.


