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االستغالل غري التجاري

ــة  ــة العام ــخيص واملنفع ــتخدام الش ــوج لالس ــذا الكتال ــواردة يف ه ــات ال ــاج املعلوم ــم إنت  ت

ألغــراض غــر تجاريــة، وميكــن إعــادة إصدارهــا كلهــا أو جــزء منهــا أو بأيــة طريقــة أخــرى، 

ــط: ــب اآليت فق ــا نطل ــكندرية. وإمن ــة اإلس ــن مكتب ــرى م ــح أخ ــل ودون تصاري دون أي مقاب

• يجب عىل املستغلني مراعاة الدقة يف إعادة إصدار املصنفات.

• اإلشارة إىل مكتبة اإلسكندرية بصفتها "مصدر" تلك املصنفات.

 • ال يعتــر املصنــف الناتــج عــن إعــادة اإلصــدار نســخة رســمية مــن املــواد األصليــة، ويجــب 

أال ينســب إىل مكتبــة اإلســكندرية، وأال يشــار إىل أنــه تــمَّ بدعــٍم منهــا.

االستغالل التجاري

ــه،  ــزء من ــه أو ج ــوج، كل ــذا الكتال ــواردة يف ه ــواد ال ــن امل ــددة م ــخ متع ــاج نس ــر إنت  يحظ

ــكندرية.  ــة اإلس ــن مكتب ــايب م ــب إذن كت ــاري، إال مبوج ــتغالل التج ــع أو االس ــرض التوزي بغ

وللحصــول عــىل إذن إلعــادة إنتــاج املــواد الــواردة يف هــذا الكتالــوج، يرجــى االتصــال مبكتبــة 

ــر. ــكندرية، م ــاطبي 21526، اإلس ــكندرية، ص.ب. 138، الش اإلس

secretariat@bibalex.org :الريد اإللكرتوين





الملتقى 2015

الســنوي  اللقــاء  يتجــدد  عــام  كل  مــن  فبرايــر  شــهر  فــي   ،2008 عــام  منــذ 
فنيــة  أعمــاٍل  لمشــاهدة  »أجنــدة«  فــي معــرض  التشــكيلي  بالفــن  للمهتميــن 
متنوعــة ومتناغمــة، لفنانيــن مــن مختلــف األعمــار، والخبــرات، والبلــدان، والخلفيــات 
الثقافيــة؛ يعرضــون تجاربهــم وأفكارهــم الخاصــة فــي لوحــات ومنحوتــات. ثمانيــة 
ــر×  ــة اإلســكندرية. »مت ــن فــي ملتقاهــم بمكتب ــن الفناني أعــوام مــن التواصــل بي
متــر مســاحة حــرة لإلبــداع« هــو عنــوان دورة هــذا العــام؛ فــي إشــارة إلــى المســاحة 

ــة. ــه الفني ــان يقــدم فيهــا تجربت ــكل فن المخصصــة ل

ــا لالشــتراك بالمعــرض، ونظــًرا لمســاحة العــرض، كان 
ً
م هــذا العــام 320 فنان قــدَّ

َ
ت

لزاًمــا أن يقتصــر االختيــار علــى عــدد مــن األعمــال لتكويــن عــرٍض متناســٍق؛ فوقــع 
ــا، منهــم ثالثــون يشــاركون ألول مــرة.

ً
االختيــار علــى 84 فنان

وتتوجــه إدارة المعــارض والمقتنيــات الفنيــة بالمكتبــة بالشــكر لــكل مــن شــارك 
فــي األعــوام الســابقة، ولــكل مــن اهتــم بالحضــور هــذا العــام لمشــاهدة الجديــد 
مــن  مزيــد  فــي  آمليــن  »أجنــدة«،  بمعــرض  المصريــة  التشــكيلية  الحركــة  فــي 

النشــاط والحيويــة لحركــة الفــن التشــكيلي المصــري المعاصــر.



Round

Every February, since 2008, those interested in visual arts gather at 
the “AGENDA” Exhibition to see various harmonious artworks by artists 
of different ages, experiences, countries, and cultural backgrounds. They 
showcase their experiences and ideas in paintings and sculptures. For 
eight years, these artists have communicated at this meeting point at 
the Bibliotheca Alexandrina. “Meter × Meter: A Free Space for Creativity” 
is the title of this year's round, and it refers to the space allocated to 
each artist to present their artistic experience.

This year, 320 artists applied to participate in the Exhibition, but, due 
to limited space, it was necessary to choose only a small number of 
works to be able to form a coherent presentation. Thus, only 84 artists 
were chosen, including 30 artists who are participating for the first time. 

The Bibliotheca Alexandrina Art Exhibitions and Collections Department 
would like to thank everyone who participated in the previous years and 
who was keen to attend this year's Exhibition to see what is new in 
the Egyptian visual art scene. We hope that the contemporary Egyptian 
visual art scene sees even more vigor and vitality in the future.





Artists’ Works
أعمال الفنانين



أحمد الحاكم
Ahmed el-Hakem
el7kem_art2010@yahoo.com

أحمد السمرة
Ahmed el-Samra

ahmed_elsamra@hotmail.com



أحمد حسنين
Ahmed Hassanin
ahmedhassanein8@yahoo.com

أحمد عبد التواب
Ahmed Abd el-Tawab
atawab2002@yahoo.com



أحمد عبد الفتاح
Ahmed Abd el-Fatah
ahbed@hotmail.com

أحمد محيي حمزة
Ahmed Mohy Hamza

ahmed_mohey01@yahoo.com



إسراء النجار
Esraa el-Nagar
enaggar10390@hotmail.com

إسراء زيدان
Esraa Zidan

esraa.zidan@hotmail.com



أسعد فرحات
Asaad Farahat
d_asaad_farahat@hotmail.co.uk

أسماء عبد الكريم
Asmaa Abd el-Karim

asmahamdy7@gmail.com



الشرنوبي محمد
El-Sharnouby Mohamed
sharnoby_2012@yahoo.com

ألفونس لويس
Alfons Louis

alfodody@yahoo.com



آمنة بدوي
Amna Badwy
amnabadawy@hotmail.com

آية مليس
Aya Melis

yougy_ooo@hotmail.com



إيمان حسين
Eiman Hussien
e_mana1989@hotmail.com

إيمان رمزي
Eiman Ramzy

emanahmedramzy@yahoo.com



باسم عبد الجليل
Bassem Abd el-Gelil
bassem_heussien@yahoo.com

بالل مقلد
Belal Mekled

engraving_master@hotmail.com



بيلين باريديس أبريشيو
Belén Paredes Aparicio
bparedes.90@hotmail.com

تامر رجب
Tamer Ragab

tam_988@yahoo.com



تيمور سنبل
Taymour Senbel
taymour5@yahoo.com

جابر حجازي
Gaber Hegazy



جمال الدين الخشن
Gamal el-Din el-Kheshn
gelkheshen101@gmail.com

جيالن حسين
Jailan Hussien

jailane.hussein@yahoo.com



حازم مستكاوي
Hazem Mestkawy
hazem.elmestikawy@gmail.com

حسام عزت
Hossam Ezzat

hosamezzat@hotmail.com



حكيم أبو كيلة
Hakeem Aboukela
hakimaboukila@gmail.com

حنان عمار
Hanan Amar

hanan_ammar@yahoo.com



دي جادو طانو باسكالد
Djadou Tanoh Pascald
tanohpascald@gmail.com

رامز تاج
Ramez Tag

rameztag@hotmail.com



رشا رجب/ كريستوف نيكوالس
Rasha Ragab/Christoph Nicolaus
nicolaus@snafu.de

رمزي عبده
Ramzy Abdo

tony@artistabdoramzy.com



ريهام السعدني
Riham el-Saadany
rihamelsadany@gmail.com

زينب نور الدين
Zeinab Nour el-Din

zozo_moonlight@hotmail.com



ساركيس طوسنيان
Sarkis Tosonian
sarkisani@yahoo.com

سالي الزيني
Sally el-Zeiny

dr.sallyzeany@yahoo.com



سعد روماني
Saad Romany
master_mosaic@hotmail.com

سهير برنس
Soheir Brense

prince2005smp@yahoo.com



سيدة خليل
Sayda Khalil
saydakhalil@yahoo.com

شادي دويب
Shady Dowaib



شروق نبيل
Sherouk Nabil
sherouknabil333@yahoo.com

صالح شعبان
Salah Shaaban

salah.abdelrahman@f/arts.cvu.edu.eg



عبد الرحمن فؤاد
Abdelrahman Fouad
elborgy_art@yahoo.com

ضياء الدين داود
Diaa el-din Daoud
diaadaoud@yahoo.com



عبد الوهاب حوام
Abdelwahab Hawam
abdelwhabhawam@gmail.com

عبده رمزي
Abdo Ramzy

a.ramzy@artistabdoramzy.com



عزيزة فهمي
Aziza Fahmy

msalem4040@yahoo.com

عزة سليمان
Azza Soliman
azaamostafa461@yahoo.com



عصمت داوستاشي
Essmat Dawsteshy
dawestashy@yahoo.com

عال موسى
Ola Mousa

ola4art2@yahoo.com



علي سعيد
Ali Saeed

عالء أبو الحمد
Alaa Abouelhamd
elbobbob@yahoo.com



غادة أباظة
Ghada Abaza
abazaghada@yahoo.com

فاروق شحاتة
Farouk Shehata

j_shehata@yahoo.de



محمد اإلكيابي
Mohamed el-Ekyaby

m.elekiaby@gmail.com

كالي قاسم
Klay Kasem
klaykasem@yahoo.com



محمد المصري
Mohamed el-Masry
masry102@gmail.com

محمد بسيوني
Mohamed Basiouny

mohamedgamalbrimo@gmail.com



محمد حمدي
Mohamed Hamdi 

fineart_1989@yahoo.com

محمد سالم
Mohamed Salem
msalem4040@yahoo.com



محمد صبري
Mohamed Sabry
ekhnaton_art@hotmail.com

محمد نبيل عبد السالم
Mohamed Nabil Abd el-Salam

dr.mnabil@hotmail.com



مدحت نصر
Medhat Nasr

محمود بخيت
Mahmoud Bekhit
mah.hosary@gmail.com



مروة أبو األسعاد
Marwa Abo el-Asaad
mah.hosary@gmail.com

مصطفى ربيع صادق
Mostafa Rabea Sadek

mostafarabie32@yahoo.com



مها جورج
Maha George

mahageorge2000@yahoo.com

منى مجدي قناوي
Mona Magdy Kenawy
mo.ke69@yahoo.com



ميار يسري
Mayar Yousry
mayar.mohammed.yousry@gmail.com

نجوى العشري
Nagwa Elashry

gamal.nafea@gmail.com



نعمة نجيب زيدان
Neima Naguib Zidan

nm_zdn@yahoo.com

نصير علي حسين
Noseer Ali Hussein
naseerali_alkharsan@yahoo.com



نيرمين نديم
Nermine Nadeem
ahmadhmdy2@gmail.com

نيفين الرفاعي
Niveen Elrefaei

vonaa2000@yahoo.com



هاني السيد
Hany Elsayed

hanysculptor@hotmail.com

هالة الشاروني
Hala el-Sharouny
halasharouny@gmail.com



هاني منسي
Hany Mansy
hany4go10@gmail.com

هشام طه
Hesham Taha

heshamfinearts@yahoo.com



وئام المصري
Weam Elmasry

weamelmasry@hotmail.com

هيفاء تكويتي
Haifaa Takweety
hayfatakouti@yahoo.fr



يحيى إسالم
Yehia Islam
yheslam@hotmail.com

يونس حسن
Younes Hassan

younisart@hotmail.com







Previous Rounds
ملتقيات سابقة

















Work Team
فريق العمل





Director of Art Exhibitions and Collections Department
Gamal Hosni

Deputy Director of Art Exhibitions and Collections Department
Mohamed Khamis

Exhibition Coordinator
Mahmoud Hagras 

 
Exhibitions and Art Projects Section

Exhibition Unit
Mahmoud Hagras 

Marc Henine

Budget Officer 
Rasha Eid

Technicians 
Ayman el-Khadrawy

Ayman Abdelatif
Abdelsamie Mohamed

Mohamed Amine

Head of Cultural Outreach Publications Unit
Maissa Azab 

Cultural Outreach Publications Unit
Design and Layout

Faten Mahmoud

Editing and Translation
Esraa Ali

Editing and Revision Unit, Publishing Department
Fatema Nabih

Nermeen Hegazi

The Engineering Sector

Special Thanks
Ahmed Hafez

Engy Elhenawy
Passent Tawakol

Sara Mourad





    مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية
جمال حسني 

 
نائب مدير إدارة المعارض والمقتنيات الفنية

محمد خميس

منسق المعرض
محمود هجرس

قسم المعارض والمشروعات الفنية
 وحدة المعارض
محمود هجرس 

مارك حينين 

إداري موازنة 
رشا عيد 

فنيون
أيمن الخضراوي

 أيمن عبد اللطيف
 عبد السميع محمد 

محمد أمين

رئيس وحدة اإلصدارات بقطاع التواصل الثقافي
مايسة عزب

وحدة اإلصدارات بقطاع التواصل الثقافي
تصميم الغالف والتصميم الداخلي

 فاتن محمود

التحرير والترجمة
إسراء علي

 إدارة النشر، وحدة المراجعة والتحرير
فاطمة نبيه
نرمين حجازي

القطاع الهندسي

شكر خاص
أحمد حافظ

إنجي الحناوي
باسنت توكل

سارة مراد



Contacts
exhibitions@bibalex.org
Facebook: Bibliotheca Alexandrina-Art Exhibitions and Collections Department


