
الرسام الفرنسى جاك لوٌس دافٌد كان الرسام الخاص لنابلٌون 

.بونابرت اشهر لوحاته قسمة االخوة 

:   الرسم 



رسام الكارتكاتٌر المصرى مصطفى حسٌن استخدم رسوماته 

الكارٌكاتٌرٌة فى نقد واصالح المجتمع فى جرٌدة اخبار الٌوم



برع المصرٌٌن القدماء فى فن النحت فنحتوا تماثٌل كثٌرة 

باقٌة حتى هذا الٌوم ومن اعمالهم تمثال ابو الهول وتمثال 

.  نفرتٌتى 

:   النحت 



برع النحات االٌطالى ماٌكل انجلو فى نحت العدٌد من 

التماثٌل منها تمثال موسى النبى وتمثال السٌدة العذراء 

.  وهى تحمل السٌد المسٌح واٌضا تمثال دٌفٌد 



جورج بورنارد شو 

مؤلف وكاتب اٌرلندى الف اكثر من خمسون مسرحٌة منهــــا 
. بٌوت االرامل ومسرحٌة سٌدتى الجمٌلة واالسلحة و االنسان 

تبرع بقٌمة الجائزة لتاسٌس مؤسسة لتشجٌع على نشر اعمال 

. كبار مؤلفى بالد الشمال 

:   ادب وادباء 



يوسف ادريس 
مؤلف وكاتب مصرى 



هو أحد أشهر أدباء ألمانٌا المتمٌزٌن، والذي  يوهان فولفغانغ فون غوته

ترك إرثاً أدبٌاً وثقافٌاً ضخماً للمكتبة األلمانٌة والعالمٌة، وكان له بالــــغ 

ومن اعماله االم الشــــــاب . األثر فً الحٌاة الشعرٌة واألدبٌة والفلسفٌة 

مسرحٌــــة ) 1787المتواطئون ( رواٌة فً شكل رسائل) 1774فٌرتر 

سٌرة ذاتٌة عن رحلته فً ) 1816الرحلة اإلٌطالٌة / 1811( هزلٌة

( .  إٌطالٌا



  جان جاك روسو

، ٌعد من أهم جنٌفًكاتب وأدٌب وفٌلسوف وعالم نبات 

، وهً فترة من التارٌخ األوروبً، عصر التنوٌركتاب 

امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن 

.الثامن عشر المٌالدٌٌن 

ساعدت فلسفة روسو فً تشكٌل األحداث السٌاسٌة، التً  

حٌث أثرت أعماله فً .   الثورة الفرنســــــٌةأدت إلى قٌام 

اعماله االعترافات وتامالت  اهم .التعلٌم واألدب والسٌاسة

المتجول الوحٌد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9


ألمانً وعازف بٌانو ملحن لودفيغ فان بيتهوفن

ٌّات البارزة فقد سماعه وهو فى الثالثٌنٌات من   وهَو أحُد الشخص

عمره ورغم ذلك لم ٌؤثر على ابداعه الموسٌقى والف العدٌد من 

.  السٌمفونٌات 
.موسٌقى الكورال–وله اعمال كثٌرة جدا لالوبرا مثل اوبرا فٌدٌلبو 

:   الموسيقى  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%81_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88


فريد االطرش

ملحن وعازف عود ومغنى وممثل فنان مصرى من  

.  اصل سورى 



محمد عبد الوهاب 

أحد أعالم الموسٌقى العربٌة، لقّب بموسٌقار األجٌال، 

عمل كملّحن ومؤلف . وارتبط اسمه باألناشٌد الوطنٌة

. موسٌقى وكممثل سٌنمائً 



بيتر إليتش تشايكوفسكي مؤلف موسٌقً روسً 

وٌعد بطل تطور الموسٌقى وتشمل أعماله لموسٌقى البالٌه بحٌرة 

البجع والجمٌلة النائمة وكسارة البندق. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9


الدبكة                                                      

وهً رقصة فولكلورٌة شعبٌة منتشرة فً بالد الشام وهً 

. تمثل التراث الفلكلوري لتلك البلدان 

تمارس غالباً فً المهرجانات واالحتفاالت األعراس . 

تتكون فرقة الدبكة من مجموعة تزٌد عادة عن عشرة 

أشخاص ٌدعون دبيكة وعازف الٌرغول أو الشبابة  

والطبل. والدبكة هً رقصة شرقٌة جماعٌة معروفة فً 

فلسطٌن، لبنان، سورٌة، األردن، تركٌا، والعراق وكذلك 

شمال السعودٌة.

:   انواع الفنون الشعبية 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9


األراجوز
وهً من اشهر الدمى الشعبٌة فى مصر على االطالق، رغم انحســـاره فى 

االونة االخٌرة لقلّة عدد فّنانٌه ولسطوة وسائل اإلعالم الحدٌثة، وكان وسٌلة 

للتسلٌة تستهدف الصغار والكبار فً المناطق الرٌفٌة والشعبٌة، واستخــــدم 

األراجوز  للتعبٌر عن مشاكل المصرٌٌن االجتماعٌة، ومن أشهر فنانً
.محمود شكوكو فً العصر الحدٌث الفنان 


