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جميع الحقوق محفوظة 2023 © مكتبة اإلسكندرية.

االستغالل غير التجاري
 تــم إنتــاج المعلومــات الــواردة فــي هــذا الكتالــوج لالســتخدام الشــخصي والمنفعــة 
العامــة ألغــراض غيــر تجاريــة، ويمكــن إعــادة إصدارهــا كلهــا أو جــزء منهــا أو بأيــة 
طريقــة أخــرى، دون أي مقابــل ودون تصاريــح أخــرى مــن مكتبــة اإلســكندرية. وإنمــا 

نطلــب اآلتــي فقــط:

يجب على المستغلين مراعاة الدقة في إعادة إصدار المصنفات.	 
اإلشارة إلى مكتبة اإلسكندرية بصفتها "مصدر" تلك المصنفات.	 
 ال يعتبــر المصنــف الناتــج عــن إعــادة اإلصــدار نســخة رســمية مــن المــواد 	 

األصليــة، ويجــب أال ينســب إلــى مكتبــة اإلســكندرية، وأال يشــار إلــى أنــه تــمَّ 
بدعــٍم منهــا.

االستغالل التجاري
 يحظــر إنتــاج نســخ متعــددة مــن المــواد الــواردة فــي هــذا الكتالــوج، كلــه أو جــزء 
منــه، بغــرض التوزيــع أو االســتغالل التجــاري، إال بموجــب إذن كتابــي مــن مكتبــة 
اإلســكندرية. وللحصــول علــى إذن إلعــادة إنتــاج المــواد الــواردة فــي هــذا الكتالــوج، 
يرجــى االتصــال بمكتبــة اإلســكندرية، ص.ب. 138، الشــاطبي 21526، اإلســكندرية، 

مصــر.
secretariat@bibalex.org :البريد اإللكتروني
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يأتــي معــرض »أجنــدة« فــي موعــده الســنوي بوصفــه أحــد المعــارض الرئيســة 
التــي تشــهد علــى احتفــاء مكتبــة اإلســكندرية بالفنــون البصريــة، ليصبــح تعاقبــه 
الموســمي احتفاليــة تجمــع الفنانيــن مــن مختلــف أرجــاء القطــر المصــري. فقــد صنــع 
التكــرار صيغــة ليــس للتعــارف فحســب، وإنمــا مــن أجــل مواكبــة تخيــالت الفنانيــن 
وكل إبداعاتهــم الجديــدة أيًضــا. بعبــارة أخــرى، اســتطاع معــرض »أجنــدة« الســنوي 
ــا  ــة الفــن فــي حياتن ــى نحــو يؤكــد أهمي ــة تتصــل بمعــارض أخــرى، عل أن يصنــع بوصل
يســتخدم  عندمــا  الفــن  منطــق  إنــه  اختالفهــا.  علــى  الــرؤى  لتمريــر  أداة  باعتبــاره 
ــاة، ويقــدم صيغــة يلتقــي  ــي فــي الحي ــة مــن أجــل اكتشــاف الالمرئ األســاليب الجمالي
مــن خاللهــا المبــدع بالجمهــور عبــر إنجــازات كثيــرة ليــس مــن بينهــا اللغــة المباشــرة، 

تمنحنــا مســاحات للتأمــل والتفكــر نحتاجهــا وقــد نخطــو باتجاههــا فــي شــغف.

عشــرة  السادســة  الــدورة  خــالل  مــن  اإلســكندرية  مكتبــة  تحتفــي  العــام،  هــذا 
لمعــرض »أجنــدة« بعــدٍد مــن ضيــوف الشــرف الذيــن صنــع دأبهــم تاريًخــا وبصمــة، 
وهــم: عصمــت داوستاشــي، وثــروت البحــر، وطــارق زبــادي، ومحفــوظ صليــب، أطــال 
هللا أعمارهــم. فضــاًل عــن ذلــك، فــإن للراحليــن الكبــار أحمــد نبيــل ســليمان، ومحمــد 
طــراوي، وحســن الشــرق نصيًبــا مــن التكريــم الــذي يعكــس االهتمــام عينــه، فليــس 

ــر. ثمــة شــك فــي أن تجــارب هــؤالء تســتحق كل تقدي

الفنان الناقد 
الدكتور مصطفى عيسى

»أجندة« في عرض جديد
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The annual “Agenda” exhibition is one of the main exhibitions that 
testify to the Bibliotheca Alexandrina’s celebration of visual arts, bringing 
together artists from all over Egypt. The consecutive editions have 
created an atmosphere of acquaintance and helped art lovers keep up 
with artist's new and innovative creations. Moreover, the annual “Agenda” 
exhibition was able to create a connection with other exhibitions, in a 
manner that confirms the importance of art in our lives as a tool for 
presenting different visions. It is the logic of art to use aesthetic methods 
in order to uncover the invisible aspects of life, and present a formula 
through which artists connect with the audience through many of their 
creations, none of which include direct language, giving us space to 
contemplate and reflect on the artwork as we perceive its passion.

This year, through the sixteenth edition of the “Agenda” exhibition, 
the Bibliotheca Alexandrina celebrates several guests of honor whose 
perseverance made history and left an imprint on the artistic scene, 
including: Essmat Dawstashy, Tharwat Elbahr, Tarek Zabady, and 
Mahfouz Salib, may God prolong their lives. In addition, this edition also 
honors and commemorates the great departed artists Ahmed Nabil 
Soliman, Mohamed Tarawy, and Hassan Elsharq, as there is no doubt 
that their experiences deserve complete appreciation.

Artist and Critic
Dr. Moustafa Issa

Agenda: A New Edition
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المكرمون
Honorees
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أحمد نبيل سليمان
Ahmed Nabil Soliman

)1937-2022(
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حسن الشرق
Hassan Elsharq

)1949-2022( 
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محمد طراوي
Mohamed Tarawy

)1956-2021(
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ضيوف الشرف
Guests of 

Honor



16

ثروت البحر
Tharwat Elbahr



17

أكريليك على خشب
Acrylic on hardboard



18

طارق زبادي
Tarek Zabady



19

نحت، برونز
Sculpture, bronze 



20

عصمت داوستاشي
Essmat Dawstashy



21

تصوير
Painting



22

محفوظ صليب
Mahfouz Salib



23

نحت
Sculpture



24



25

المشاركون
Participants



26

ابتهال علي
Ibtehal Ali

فسيفساء، خامات متنوعة على خشب
Mosaic, multiple materials on wood



27

أحمد حسين
Ahmed Hussein

فن رقمي
Digital art



28

أسامه إيهاب
Osama Ehab

طباعة أحادية اللون
Monoprint



29

إسراء سمير
Israa Samir

فن الفيديو
Video art



30

آالء سيد
Alaa Sayed

أقالم باستيل وماركر 
Marker pens and pastel pencils



31

أماني موسى
Amani Mousa

حفر بارز
Relief engraving



32

أميرة جمال
Amira Gamal

وسائط متعددة
Mixed media



33

إسراء كاظم
Israa Kazem

رسم وطباعة باألحبار على ورق يدوي وألياف طبيعية
Drawing and printmaking with inks on 

handmade paper and natural fibers



34

أحمد الباز
Ahmed Elbaz

أحبار على ورق
Inks on paper



35

أحمد الشافعي
Ahmed Elshafei

وسائط متعددة على توال
Mixed media on canvas



36

أحمد صوفي
Ahmed Sofy

تصوير فوتوغرافي
Photography



37

أحمد عبد التواب
Ahmed Abd-Eltawab

نحت، برونز
Sculpture, bronze 



38

أحمد عكاشة
Ahmed Okasha

تصوير فوتوغرافي
Photography



39

أسماء الدسوقي
Asmaa Eldsouky

رسم، أقالم جاف على ورق
Drawing, ballpoint pens on paper



40

أسماء علي
Asmaa Ali

نحت، بوليستر
Sculpture, polyester 



41

أماني فاروق
Amany Farouk

رسم رقمي  
Digital painting  



42

أمل نصر
Amal Nasr

تصوير
Painting



43

أمنية السيد
Omnia Elsayed

طباعة لينوليوم
Linocut printing 



44

أميرة عبد الوهاب
Amira Abd-Elwahab

ألوان مائية وأحبار
Aquarelle colors and inks



45

أميرة نصر
Amira Nasr

طباعة لينوليوم
Linocut printing 



46

آيات حسني
Ayat Hosni

كوالج، وسائط متعددة
Collage, mixed media



47

باهر أبو بكر
Baher Abo-Bakr

نحت، بوليستر
Sculpture, polyester 



48

بسملة محمد
Basmalla Muhamed

طباعة لينوليوم
Linocut printing



49

بسنت داود
Bassant Dawoud

وسائط متعددة
Mixed media



50

بهاء خاطر
Bahaa Khater

أحبار على توال
Inks on canvas



51

بيتر إساف
Peter Esaf

نحت، برونز
Sculpture, bronze 



52

تامر سليم
Tamer Selim

تصوير فوتوغرافي
Photography



53

تسنيم عاصم
Tasnim Assem

طباعة، زنك
Intaglio print, zinc



54

تقى عمرو
Toka Amr

وسائط متعددة
Mixed media



55

تقي الدين العوام
Taqeyudien Alawam

تصوير، أكريليك
Painting, acrylic



56

تيسير حامد
Taysseer Hamed

ألوان زيتية على توال
Oil on canvas



57

جورج صبحي
George Sobhy

نحت، بوليستر
Sculpture, polyester 



58

جيهان قناوي
Gehan Kenawy

فسيفساء، خامات متنوعة على خشب
Mosaic, multiple materials on wood



59

حربي حسان
Harbi Hassan

نحت، حجر
Sculpture, stone 



60

حسام مصطفى
Hossam Mostafa

نحت، ألياف زجاجية
Sculpture, fiberglass 



61

حسن شبط
Hassan Shabat

نحت، خشب
Sculpture, wood



62

حسن وصفي
Hassan Wasfy

وسائط متعددة
Mixed media



63

حسني أبو بكر
Hosni Abo-Bakr

تصوير، أكريليك على توال
Painting, acrylic on canvas



64

حنان عمار
Hanan Ammar

تشكيل بأغطية الزجاجات
A formation with bottle caps



65

خلود أشرف
Kholoud Ashraf

طباعة لينوليوم
Linocut printing



66

داليا رفعت
Dahlia Refaat

وسائط متعددة
Mixed media



67

دعاء الدمرداش
Doaa Eldemerdash

فن رقمي
Digital art



68

رانيا أبو العزم
Rania Abu-Elazm

ألوان زيتية وأكريليك على خشب
Oil and acrylic colors on wood



69

رشا جوهر
Rasha Gouhar

أحبار وألوان أكريليك على ورق
Inks and acrylic colors on paper



70

رشا محمد سالم
Rasha Mohamed Salem

فسيفساء، خامات متنوعة
Mosaic, multiple materials



71

رندا مجدي
Randa Magdi

وسائط متعددة على ورق
Mixed media on paper



72

رنيم مصطفى
Raneem Moustafa

وسائط متعددة
Mixed media 



73

روزان عدوان
Rosane Edwan

نحت، خزف
Sculpture, ceramic 



74

ريم الحفناوي
Reem Elhefnawy

نحت، برونز
Sculpture, bronze 



75

ريم القصيفي
Reem Elkassify

وسائط متعددة على خشب
Mixed media on wood 



76

ريهام أبو العزم
Reham Abo-Elazm

نحت، خشب ملون
Sculpture, painted wood 



77

ريهام التايه
Reham Eltayeh

أحبار وأقالم جاف
Inks and ballpoint pens



78

ريهام صالح
Reham Saleh

نحت، بوليستر
Sculpture, polyester



79

ريهام محمد
Riham Mohamed

حبر على ورق
Ink on paper



80

زينب صبحي
Zeinab Sobhy

نحت، خشب
Sculpture, wood



81

سارة سالم
Sara Salem

وسائط متعددة
Mixed media



82

ساركيس طوسنيان
Sarkis Tosonian

نحت، برونز
Sculpture, bronze



83

سالي الزيني
Sally Elzeiny

وسائط متعددة على توال
Mixed media on canvas



84

سام شيندي
Sam Shendi

نحت، ستانلس ستيل
Sculpture, stainless steel 



85

سامح بكر
Sameh Bakr

برونز
Bronze



86

سحر درغام
Sahar Dorgham

فحم وألوان زيتية
Coal and oil colors



87

سالمة فؤاد
Salama Fouad

كوالج، وسائط متعددة
Collage, mixed media



88

سلمى مجدي
Salma Magdi

سفع رملي على فخار
Sandblasting on fired clay 



89

سماح الشامي
Samah Elshamy

أكريليك وقلم جاف أسود على خشب
Acrylic and ballpoint black pen on wood



90

سماح ناجي
Samah Nagy

وسائط متعددة
Mixed media



91

سمر بيومي
Samar Baiomy

تصوير فوتوغرافي على قماش 
Photography on cloth



92

سمر هالل
Samar Helal

نحت، خزف
Sculpture, ceramic



93

سمية أبو العز
Somaia Abolezz

وسائط متعددة
Mixed media



94

سهير العدوي
Sohair Eladwey

نحت، برونز
Sculpture, bronze



95

سوزان الوكيل
Susan Elwakil

رسم، أحبار
Drawing, inks



96

شادي أديب سالمة
Chadi Adib Salama

أكريليك على توال
Acrylic on canvas



97

شاهندة شوكت
Shahendah Shawkat

أكريليك على ورق
Acrylic on paper



98

صابر عيسى
Saber Eissa

ألوان زيتية على توال
Oil on canvas



99

صفاء عطية
Safaa Attia

نحت، خزف
Sculpture, ceramic



100

صالح شعبان
Salah Shaaban

نحت، خشب
Sculpture, wood



101

صموئيل أنسي
Samuel Onsy

فسيفساء
Mosaic



102

طارق الليثي
Tarek Elleissy

ألوان أكريليك على توال
Acrylic on canvas



103

عبد الرحمن القريطي
Abd-Elrahman Elkoreity

نحت، بوليستر
Sculpture, polyester 



104

عبد الرحمن فايد
Abd-Elrahman Fayed

ألوان شمعية
Oil pastels



105

عبد الرحمن فهمي
Abd-Elrahman Fahmy

تصوير بتقنية الخزانة ذات الثقب
Pinhole photography



106

عبد الرحمن محمود
Abd-Elrahman Mahmoud

وسائط متعددة على توال
Mixed media on canvas



107

عبد الرؤوف سلمان
Abd-Elraouf Salman

نحت، حجر صناعي
Sculpture, synthetic stone



108

عزة أبو السعود
Azza Abo-Elseoud

وسائط متعددة
Mixed media



109

عزة عزت
Azza Ezzat

أقالم وأحبار على توال
Pens and inks on canvas



110

علي سعيد
Ali Saeed

وسائط متعددة على ورق
Mixed media on paper



111

عماد شبانة
Emad Shabana

أكريليك على توال
Acrylic on canvas



112

عماد عبد الوهاب
Emad Abd-Elwahab

ألوان زيتية وأكريليك على توال
Acrylic and oil colors on canvas



113

عماد عزت
Emad Ezzat

نحت، حجر جيري  
Sculpture, limestone



114

عمر الفيومي
Omar Elfaioumy

ألوان زيتية على توال
Oil on canvas



115

عمرو درويش
Amr Darwish

طباعة، زنك
Intaglio print, zinc



116

عمرو زناتي
Amr Zanaty

أكريليك وألوان زيتية على توال
Acrylic and oil colors on canvas



117

غادة جالل
Ghada Galal

اختزال فخار
Reduction firing, pottery 



118

فاطمة جمال
Fatma Gamal

فحم وباستل وأكريليك على خشب
Coal, pastel, and acrylic on wood



119

فاطمة عمران
Fatma Omran

وسائط متعددة
Mixed media



120

كيرلس جورج
Kirollos George

فن رقمي
Digital art



121

لوال جابر
Loula Gaber

نحت، برونز
Sculpture, bronze 



122

مجدي بهاء الدين
Magdi Bahaa-Eldin

ألوان زيتية
Oil colors



123

مجدي طنطاوي
Magdy Tantawy

فسيفساء
Mosaic



124

محمد بسيوني
Mohamed Bassyouni

طباعة لينوليوم
Linocut printing



125

محمد حبيب
Mohamed Habib

أقالم ملونة وأكريليك على توال
Colored pens and acrylic on canvas



126

محمد خميس
Mohamed Khamis

ألوان أكريليك وأحبار على خشب
Acrylic colors and inks on wood



127

محمد سعودي
Mohamad Soudy

خزف
Ceramic



128

محمد صبري
Mohamed Sabry

تصوير، ألوان زيتية على توال
Painting, oil on canvas



129

محمد عبود
Mohamed Aboud

أكريليك وأقالم فلوماستر على توال 
Acrylic and felt pens on canvas 



130

محمد عزت
Mohamed Ezzat

نحت، خشب وألوان أكريليك
Sculpture, wood and acrylic colors



131

محمد مدين
Mohamed Madian

ألوان زيتية
Oil colors



132

محمد نبيل
Mohamed Nabil

أكريليك
Acrylic



133

محمود سليمان
Mahmoud Soliman

رسم رقمي، طباعة على ورق
Digital painting, print on paper



134

محمود عرفة
Mahmoud Arafa

نحت، حجر
Sculpture, stone



135

مروة عامر
Marwa Amer

طين محروق وطالء زجاجي
Fired clay and glaze



136

مروة علي
Marwa Aly

خزف
Ceramic



137

مروة ذكي
Marwa Zaki

نحت، بريق معدني
Sculpture, luster



138

مصطفى علي
Moustafa Ali

رسم على ورق كانسون
Drawing on Canson paper



139

مصطفى هدايت
Mostafa Hedayat

كوالج رقمي على ورق
Digital collage on paper



140

مصطفى طه
Mostafa Taha

أكريليك على ورق
Acrylic on paper



141

معتز اإلمام
Moataz Elemam

أكريليك على توال
Acrylic on canvas



142

ممدوح القصيفي
Mamdouh Kassifi

رسم، ألوان مائية على ورق
Drawing, aquarelle colors on paper



143

منى خليل
Mona Khaliel

طباعة على ورق
Print on paper



144

منى غريب
Mona Gharib

خزف، بريق معدني 
Ceramic, luster



145

مها جمعة
Maha Gomaa

طباعة ملونة بارزة
Relief colored print



146

مي صبري
Mai Sabry

طباعة ليثوجراف
Lithography



147

مي حلمي
Mai Helmy

وسائط متعددة
Mixed media



148

ميسون الزربة
Maisoun Elzorba

نحت، جرانيت 
Sculpture, granite



149

مينا أسامة
Mina Ossama

ألوان أكريليك على ورق 
Acrylic colors on paper



150

نجاة فاروق
Nagat Farouk

وسائط متعددة على توال
Mixed Media on Canvas



151

ندى محروس
Nada Mahrous

تصوير فوتوغرافي
Photography



152

ندى خميس
Nada Khamis

طباعة لينوليوم
Linocut printing 



153

نشوى عطا
Nashwa Ata

ألوان شمعية على ورق
Oil pastel on paper



154

نعمة زيدان
Neama Zedan

فسيفساء، خامات متنوعة
Mosaic, multiple materials



155

نغم ندا
Nagham Nada

طباعة لينوليوم
Linocut printing



156

نهلة رضا
Nahla Reda

وسائط متعددة
Mixed media



157

نهي إلهامي
Noha Elhamy

أكريليك وأحبار على ورق 
Acrylic and inks on paper



158

نور الدين الشيمي
Nour-Eldin Elshimy

طباعة ثالثية األبعاد
3D printing



159

نور حسين
Nour Hussien

وسائط متعددة
Mixed media



160

نورهان خورشيد
Nourhan Khorshid

ألوان مائية
Aquarelle colors



161

نورهان ماهر
Nourhan Maher

نحت، بوليستر
Sculpture, polyester 



162

هاجر رجب
Hagar Ragab

نحت، خزف
Sculpture, ceramic



163

هالة الجنك
Hala Elgink

نحت، خزف
Sculpture, ceramic



164

هالة أبو شادي
Hala Abu-Shady

وسائط متعددة
Mixed media



165

هاني مجلي الفقي
Hany Mgaly Elfiky

خشب ووسائط متعددة
Wood and mixed media



166

هايدي نايل
Heidi Nayel

وسائط متعددة
Mixed media



167

هبة الخولي
Heba Elkholy

ألوان أكريليك
Acrylic



168

هبة طارق
Heba Tarek

وسائط متعددة
Mixed media



169

هدى رجاء
Hoda Ragaa

نحت، خزف
Sculpture, ceramic 



170

هدير أيوب
Hader Ayoub

تصوير فوتوغرافي
Photography



171

هدير زردق
Hadeer Zordok

طباعة ليثوجراف أوفست  
Offset Lithography



172

همت ريان
Hemat Rayan

كرتون على كرتون وخامات أخرى
Cardboard on cardboard and other materials



173

وائل خميس
Wael Khamis

ألوان زيتية على توال
Oil on canvas



174

وئام والء
Weam Walaa

أكريليك، أسلوب التنقيط
Acrylic, dot art



175

يارا عيد حواش
Yara Eid Hawash

رسم، أحبار ملونة بسن ريشة وفرشاة
Drawing, colored inks, nib and brush



176

يارا مراد
Yara Murad

تصوير فوتوغرافي مع الدمج الرقمي
Photography and digital art



177

ياسر بكار
Yasser Bakkar

نحت، برونز
Sculpture, bronze 



178

ياسر عالء مبارك
Yasser Alaa Mobarak

تصوير فوتوغرافي، طباعة على ورق
Photography, print on paper



179

ياسمين حسن
Yasmein Hassan

وسائط متعددة
Mixed media



180

ياسمين عبد ربه
Yasmine Abd-Rabbo

ألوان زيتية على توال
Oil on canvas



181

يوستينا فهمي
Youstina Fahmy

نحت، برونز
Sculpture, bronze
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Director of Art Exhibitions and Collections Department
Gamal Hosni
Deputy Director of Art Exhibitions and Collections Department
Mohamed Khamis
Head of Exhibitions and Art Projects Section
Sherouk Talaat
Head of Temporary Exhibitions Unit
Mahmoud Hagras
Exhibitions and Art Projects Section Specialists
Ahmed Okasha
Israa Elaasser
Sara Abd El-mawgoud  
Rowan Haggag
Technicians
Ayman Elkhadrawy
Ayman Abdel-Latif
Abdel-Samie Mohamed
Mohamed Amin
Yousry Ramdan
Budget Officer
Esraa Ragab
Executive Secretary
Iman Hosny
External Relations and Cooperation Office
Noha Ragheb
Special thanks to
Dr. Moustafa Issa
Head of the Cultural Outreach Publications Unit
Maissa Azab
Graphic design
Maha Sherin
Editing
Hend Fathy
Translation
Dina Essawy 
Hend Fathy
Arabic Revision
Mohamed Elbarsege
Head of the Correspondence and Archiving Unit
Maha Elkarimy
Information Communication Technology Sector Team 
Hani Sawires
Heba Hamdy
Nahed Bahaa
Rawan Reda
Samar Farag

WORK TEAM
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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
محمود هجرس

أخصائيو قسم المعارض والمشروعات الفنية
أحمد عكاشة

 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
الدكتور مصطفى عيسى 

رئيس وحدة إصدارات التواصل الثقافي
مايسة عزب

تصميم جرافيكي 
مها شرين

تحرير
هند فتحي

 ترجمة
دينا العيسوي

هند فتحي

مراجعة النص العربي
محمد البرسيجي

رئيس وحدة المراسالت واألرشيف
 مها الكريمى

فريق قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 هاني سويرس

هبة حمدي
ناهد بهاء
روان رضا
سمر فرج

مل
الع

ق 
فري




