
بيكاسو فنان اسبانى من اشهر لوحاته المهرج 

الرسم : 



لورنادو دافنشى

فنان اٌطالى من اشهر لوحاته لوحة  

 الموانالٌزا



فـان جـــوخ 

فنان هولندى من اشهر لوحاته لوحة  

.  1889عباد الشمس عام 



 محمود مختار

اهم  نحاتين مصر ومن اهم اعمال تمثال 
نهضة مصر .

النحت : 



جوستاف ميشيل 
نحات فرنسى الجنسية اهم اعماله كنيسة 

. القلب المقدس وتمثال حديقة الرقاق 
Le jardin des Tuileries



الكتابة واالدب :

وليم شكسبير 
شاعر وكاتب مسرحً وممثل إنجلٌزي ومن اهم 

.اعماله تاجر البندقٌة ومسرحٌة العاصفة 

شارلز ديكنز
روائىإنجلٌزي ومن اهم اعماله رواٌة اولٌفر توٌست 

.وترنٌمة عٌد المٌالد  



نجيب محفوظ 
,  أول اديب عربى يحصل على جائزة نوبل 

مصرى الجنسية .

السكرية –واهم قصصه بين القصرين 

طه حسين 
لقب بعميد االدب العربى وهو كفيف مصرى 

الجنسية  .

الشيخان  –واهم قصصه بين االيام 



الموسيقى :

عمار الشريعى 
موسٌقار وناقد ومؤلف موسٌقى مصرى 

من اهم اعماله كون . الجنسٌة كفٌف البصر 
فرقة االصدقاء ولحن اغنٌات كثٌرة 

منها بابا عبده وحلٌم واه ٌا بلد .

عمر خيرت 
هو مؤلف موسٌقً وموزع وعازف بٌانو 

مصري. ٌجري عمر خٌرت حفالت بدار االوبرا 
المصرٌة وساقٌة الصاوي شهرٌا، كما أقام بعض 

الحفالت خارج القاهرة وخارج مصر

.فٌها حاجة حلوة ، اهم الحانه تعرف تتكلم بلدى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9


موزارت
مؤلف موسٌقً نمساوي ٌعتبر من أشهــر 

العباقرة المبدعٌن فً تارٌخ الموسٌــــــقى

. ومن اشهر اعماله اوبرا الفلوت السحرى 

بـــــاخ 
اكبر عباقرة الموسٌقى الكالسٌكٌة فً التارٌخ 

.المانى الجنسٌة  الغربى

. ومن اشلهر اعماله المولفات الموسٌقٌة الدٌنٌة 

بـــــاخ 
اكبر عباقرة الموسٌقى الكالسٌكٌة فً التارٌخ 

.المانى الجنسٌة  الغربى

. ومن اشلهر اعماله المولفات الموسٌقٌة الدٌنٌة 



 رضافرقة 

فرقة استعراضٌة مصرٌة بدأت فً نهاٌة الخمسٌنات 

من القرن الماضً تحت قٌادة محمود رضا وقدمت 

وتعتبر أول فرقة . عروضا القت القبول واالستحسان

خاصة للفنون الشعبٌة .

المراكبى –اهم الرقصات الشمعدان  .

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D8%A7


 مارثا غراهام

راقصة ومصممة رقصات أمرٌكٌة وتعد 

الرقص  من رواد الحدٌث جدٌر بالذكر أن 

مارثا رقصت وصممت رقصات ألكثر 

.من سبعٌن عاًما 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9

