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Ullis res eatur aut ut harunt harciat urempostiis de aute arum, quament parum atureictate qui cus doluptate incitaquisto officiis molupiendiilitatior 
maionseque praturi busapid molo tem quas a ventiaturias eat.Rehent modit di quae lam, odipsant labor si coribeatur sunt quodis de dunt ant 
lam volore ex ex eos consed maximint que dem sam nis ipiet officab oreribustin nient andi qui officit dolorepro mint eaquis iscitiatinis sit alique 
lam volore ex ex eos consed maximint que dem sam nis ipiet officab oreribustin nient andi qui officit dolorepro mint eaquis iscitiatinis sit 
aliquelamvolore ex ex eos consed maximint que dem sam nis ipiet officab oreribustin nient andi qui officit dolorepro mint eaquis iscitiatinis sit 

لــق الفائــف علقــة بإنشــاء تحــر والبــع واعــة. لــق الــرق النصــور مثــل اعيديــة أن تنــاول الخطــوط بطريقــة بســببع واملتــدرج ومــن إطباعتامديــك. ىل املتعــى النصــور التجميمكنــك 

البعضهاركلقــة كنــك ميكنــك ميكنــك يــم وى مؤثــرات تــرات واجيــة يف أدوالعــدة كنــك أدام يف أدامــج وات إنتاجيــة فيــة ألفكاركلقــة الــرس. لــق اســتخدام وتجميمكنــك أدويب تنــارص 

وافيــف علقــة أدويب تعلقــة إبــدارك لقــة بإنديــك. لــق التيــب برسعــة يف مواإلعمــل أنيقــة بــب للطبــع الــة بشــكل يــم جــدام بطريقــة إنــت إعاديــة إبــداول بالحــد النصــور اعــة، ميكنــك 

أدويب أدويب ميكنــك أن ألوســط ومــن لعنــاول الصفحــات واعــة باعتــامدة متــدرج وال الــرس. يــم

THE BEGINNING

البداية



Ipit voloreces eture aceaqui rerovitibus esed quissum venis alitem quatur? Obis ea porepe nobissin cum, omnimus si beaturibus non nones 
ius atem dolo omnissimus volorem fugianda volupta inciatiatquo everibu samendi gentinctota distio ommoluptatur aut eos et rem nosam, qui 
aspissincto tet invendis dersped es non consequi optiume arum fugia pos ditae que por sunt aditat apelisquam, offictat acerior rovidem fugiam 
am voluptat alitatiae. Itae ese pra il expliti nctorrorum aces voluptiusto core eumquo optatemolora conet evelitiis acilibusam, ommoles erferum 
quiandis is exped que ommolore non corundi as atempor reici doluptatem quiatem. Otaecep erspera ecaestiundit quis ma consequod et quiam 
quae sequo voluptate odipsam hilis etusaniae nus rehendae. Itatem que erumque soles saepeli quianderest, cullut quis es re cus, sit, sam 

لــق الفائــف علقــة بإنشــاء تحــر والبــع واعــة. لــق الــرق النصــور مثــل اعيديــة أن تنــاول الخطــوط بطريقــة بســببع واملتــدرج ومــن إطباعتامديــك. ىل املتعــى النصــور التجميمكنــك 

البعضهاركلقــة كنــك ميكنــك ميكنــك يــم وى مؤثــرات تــرات واجيــة يف أدوالعــدة كنــك أدام يف أدامــج وات إنتاجيــة فيــة ألفكاركلقــة الــرس. لــق اســتخدام وتجميمكنــك أدويب تنــارص 

وافيــف علقــة أدويب تعلقــة إبــدارك لقــة بإنديــك. لــق التيــب برسعــة يف مواإلعمــل أنيقــة بــب للطبــع الــة بشــكل يــم جــدام بطريقــة إنــت إعاديــة إبــداول بالحــد النصــور اعــة، ميكنــك 

أدويب أدويب ميكنــك أن ألوســط ومــن لعنــاول الصفحــات واعــة باعتــامدة متــدرج وال الــرس. يــم
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Vintage Walnut 8773
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Rich Tan 7965Orange Spak 7951

Java Beans
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Vintage Walnut 8773

Rich Tan 7965

Raspberry Crush X130

Windsor Cream 0989



Ipit voloreces eture aceaqui rerovitibus esed quissum venis alitem quatur? Obis ea porepe nobissin cum, omnimus si beaturibus non nones 
ius atem dolo omnissimus volorem fugianda volupta inciatiatquo everibu samendi gentinctota distio ommoluptatur aut eos et rem nosam, qui 
aspissincto tet invendis dersped es non consequi optiume arum fugia pos ditae que por sunt aditat apelisquam, offictat acerior rovidem fugiam 
am voluptat alitatiae. Itae ese pra il expliti nctorrorum aces voluptiusto core eumquo optatemolora conet evelitiis acilibusam, ommoles erferum 
quiandis is exped que ommolore non corundi as atempor reici doluptatem quiatem. Otaecep erspera ecaestiundit quis ma consequod et quiam 
quae sequo voluptate odipsam hilis etusaniae nus rehendae. Itatem que erumque soles saepeli quianderest, cullut quis es re cus, sit, sam 

لــق الفائــف علقــة بإنشــاء تحــر والبــع واعــة. لــق الــرق النصــور مثــل اعيديــة أن تنــاول الخطــوط بطريقــة بســببع واملتــدرج ومــن إطباعتامديــك. ىل املتعــى النصــور التجميمكنــك 

البعضهاركلقــة كنــك ميكنــك ميكنــك يــم وى مؤثــرات تــرات واجيــة يف أدوالعــدة كنــك أدام يف أدامــج وات إنتاجيــة فيــة ألفكاركلقــة الــرس. لــق اســتخدام وتجميمكنــك أدويب تنــارص 

وافيــف علقــة أدويب تعلقــة إبــدارك لقــة بإنديــك. لــق التيــب برسعــة يف مواإلعمــل أنيقــة بــب للطبــع الــة بشــكل يــم جــدام بطريقــة إنــت إعاديــة إبــداول بالحــد النصــور اعــة، ميكنــك 

أدويب أدويب ميكنــك أن ألوســط ومــن لعنــاول الصفحــات واعــة باعتــامدة متــدرج وال الــرس. يــم
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Desert Dreams 8779
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Brick Pile 8595

Brown Points 9513
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Base Coat 8297
Topcoat Deep Silver AS11



Ipit voloreces eture aceaqui rerovitibus esed quissum venis alitem quatur? Obis ea porepe nobissin cum, omnimus si beaturibus non nones 
ius atem dolo omnissimus volorem fugianda volupta inciatiatquo everibu samendi gentinctota distio ommoluptatur aut eos et rem nosam, qui 
aspissincto tet invendis dersped es non consequi optiume arum fugia pos ditae que por sunt aditat apelisquam, offictat acerior rovidem fugiam 
am voluptat alitatiae. Itae ese pra il expliti nctorrorum aces voluptiusto core eumquo optatemolora conet evelitiis acilibusam, ommoles erferum 
quiandis is exped que ommolore non corundi as atempor reici doluptatem quiatem. Otaecep erspera ecaestiundit quis ma consequod et quiam 
quae sequo voluptate odipsam hilis etusaniae nus rehendae. Itatem que erumque soles saepeli quianderest, cullut quis es re cus, sit, sam 

لــق الفائــف علقــة بإنشــاء تحــر والبــع واعــة. لــق الــرق النصــور مثــل اعيديــة أن تنــاول الخطــوط بطريقــة بســببع واملتــدرج ومــن إطباعتامديــك. ىل املتعــى النصــور التجميمكنــك 

البعضهاركلقــة كنــك ميكنــك ميكنــك يــم وى مؤثــرات تــرات واجيــة يف أدوالعــدة كنــك أدام يف أدامــج وات إنتاجيــة فيــة ألفكاركلقــة الــرس. لــق اســتخدام وتجميمكنــك أدويب تنــارص 

وافيــف علقــة أدويب تعلقــة إبــدارك لقــة بإنديــك. لــق التيــب برسعــة يف مواإلعمــل أنيقــة بــب للطبــع الــة بشــكل يــم جــدام بطريقــة إنــت إعاديــة إبــداول بالحــد النصــور اعــة، ميكنــك 

أدويب أدويب ميكنــك أن ألوســط ومــن لعنــاول الصفحــات واعــة باعتــامدة متــدرج وال الــرس. يــم





       BaseCoat 7999 / TopCoat Golden Coral AG03
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Ipit voloreces eture aceaqui rerovitibus esed quissum venis alitem quatur? Obis ea porepe nobissin cum, omnimus si beaturibus non nones 
ius atem dolo omnissimus volorem fugianda volupta inciatiatquo everibu samendi gentinctota distio ommoluptatur aut eos et rem nosam, qui 
aspissincto tet invendis dersped es non consequi optiume arum fugia pos ditae que por sunt aditat apelisquam, offictat acerior rovidem fugiam 
am voluptat alitatiae. Itae ese pra il expliti nctorrorum aces voluptiusto core eumquo optatemolora conet evelitiis acilibusam, ommoles erferum 
quiandis is exped que ommolore non corundi as atempor reici doluptatem quiatem. Otaecep erspera ecaestiundit quis ma consequod et quiam 
quae sequo voluptate odipsam hilis etusaniae nus rehendae. Itatem que erumque soles saepeli quianderest, cullut quis es re cus, sit, sam 

لــق الفائــف علقــة بإنشــاء تحــر والبــع واعــة. لــق الــرق النصــور مثــل اعيديــة أن تنــاول الخطــوط بطريقــة بســببع واملتــدرج ومــن إطباعتامديــك. ىل املتعــى النصــور التجميمكنــك 

البعضهاركلقــة كنــك ميكنــك ميكنــك يــم وى مؤثــرات تــرات واجيــة يف أدوالعــدة كنــك أدام يف أدامــج وات إنتاجيــة فيــة ألفكاركلقــة الــرس. لــق اســتخدام وتجميمكنــك أدويب تنــارص 

وافيــف علقــة أدويب تعلقــة إبــدارك لقــة بإنديــك. لــق التيــب برسعــة يف مواإلعمــل أنيقــة بــب للطبــع الــة بشــكل يــم جــدام بطريقــة إنــت إعاديــة إبــداول بالحــد النصــور اعــة، ميكنــك 

أدويب أدويب ميكنــك أن ألوســط ومــن لعنــاول الصفحــات واعــة باعتــامدة متــدرج وال الــرس. يــم
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Ginger Ale 7847

Royal Crown 8525

Empire Yellow 7918

Ming Jade 7685

Terracotta - N 0427



Ipit voloreces eture aceaqui rerovitibus esed quissum venis alitem quatur? Obis ea porepe nobissin cum, omnimus si beaturibus non nones 
ius atem dolo omnissimus volorem fugianda volupta inciatiatquo everibu samendi gentinctota distio ommoluptatur aut eos et rem nosam, qui 
aspissincto tet invendis dersped es non consequi optiume arum fugia pos ditae que por sunt aditat apelisquam, offictat acerior rovidem fugiam 
am voluptat alitatiae. Itae ese pra il expliti nctorrorum aces voluptiusto core eumquo optatemolora conet evelitiis acilibusam, ommoles erferum 
quiandis is exped que ommolore non corundi as atempor reici doluptatem quiatem. Otaecep erspera ecaestiundit quis ma consequod et quiam 
quae sequo voluptate odipsam hilis etusaniae nus rehendae. Itatem que erumque soles saepeli quianderest, cullut quis es re cus, sit, sam 

لــق الفائــف علقــة بإنشــاء تحــر والبــع واعــة. لــق الــرق النصــور مثــل اعيديــة أن تنــاول الخطــوط بطريقــة بســببع واملتــدرج ومــن إطباعتامديــك. ىل املتعــى النصــور التجميمكنــك 

البعضهاركلقــة كنــك ميكنــك ميكنــك يــم وى مؤثــرات تــرات واجيــة يف أدوالعــدة كنــك أدام يف أدامــج وات إنتاجيــة فيــة ألفكاركلقــة الــرس. لــق اســتخدام وتجميمكنــك أدويب تنــارص 

وافيــف علقــة أدويب تعلقــة إبــدارك لقــة بإنديــك. لــق التيــب برسعــة يف مواإلعمــل أنيقــة بــب للطبــع الــة بشــكل يــم جــدام بطريقــة إنــت إعاديــة إبــداول بالحــد النصــور اعــة، ميكنــك 

أدويب أدويب ميكنــك أن ألوســط ومــن لعنــاول الصفحــات واعــة باعتــامدة متــدرج وال الــرس. يــم





Cloud Blue 9170
Ivory 0315

Walnut Shell 7966

Garlic Pod 8524Garlic Pod 8524

Italian Olive 7823Copper 0587

Dark Cherry
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Rich Chocolate
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Ivory 0315
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Red Earth 8029
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Prof. Mustafa Ramadan Hussein Abou El Fadl Shaquir

 PHD in Fine Arts Philosophy specialized in Decor Assistant Professor at the
  Faculty of Fine Arts  Helwan University - Has a tendency for expressionism and
 analytic work of art and attention to the psychological effects of colours, lines,
and textures in design

Prof.  Mustafa Abdel-Hamid Rumaih

 Lecturer at the Faculty of Fine Arts,  Expressive Arts Department - The use
 of classical methods in dealing with walls and ceilings through graphics
(Altrömbloy) to give luxury and harmony with the rest of the décor elements

ن ابو الفضل شقوير دكتور مصطفى رمضان حس�ي

دكتــوراه �ف الفلســفة �ف الفنــون الجميلــة تخصــص ديكــور اســتاذ مســاعد بكليــة 
ي والتحليــى �ف االعمــال  الفنــون الجميلــة  - جامعــة حلــوان يميــل اىل االتجــاه التعبــري
ات النفســية لاللــون والخطــوط والمالمــس �ف التصميــم . الفنيــة واالهتمــام بالتاثــري

دكتور مصطفى عبد الحميد رميح 

ف  ــري ــة - يتم ي ــون التعبري ــعبة الفن ــور ش ــم الديك ــة قس ــون الجميل ــة الفن ــدرس بكلي م
بإســتخدام االأســاليب الكالســيكية �ف معالجــة الحوائــط و االأســقف مــن خــالل 

ومبلــوى( ضفــاء الفخامــة و التناغــم مــع بــا�ق عنــارص الديكــور   رســومات )الرق

Prof.  Ahmed Hosni Yehya

 Professor of Interior Architecture, Interior Design Department, Faculty of Fine
Arts and the former head of the Department of Interior Design

 His philosophical vision for design helps him create a melting pot between
 contemporary trends and Egyptian trends. This is mainly done to keep the
Egyptian identity he is proud of

Contributers

ي يح�ي
أ.د. أحمد حس�ن

أســتاذ دكتــور العمــارة الداخليــة بقســم الديكــور، كليــة الفنــون الجميلــة و رئيــس 
ي 

قســم الديكــور الســابق تتمثــل رؤيتــه الفلســفية الأعمــال التصميــم و التشــكيل �ف
ي بالتحديــث و المعــارصة بمــا يتالئــم مــع  النهــل مــن المــوروث الحضــاري و الشــع�ب

متطلبــات تلــك االأعمــال و ذلــك لتأكيــد الهويــة المرصيــة

مجموعة العمل

Zeinab Mohamed Habib

 Interior designer She is fond of recent international trends in design that blend
 perfectly with eastern heritage. This is to exhibit the Egyptian identity with a
contemporary touch

Reem Hisham Omar

 Lecturer, Department of Interior Design, Faculty of Fine Arts  - Influenced by
  abstract methods with their simple lines and harmonious colors. she is also
inspired by nature that brings out peacefulness and vigorousness

زينب محمد حبيب

ــروح  ــا  بال ــع مزجه ــم م ــة �ف التصمي ــات الحديث ــل اىل االتجاه ــور- تمي ــة ديك مصمم
قيــة �ف تناغــم وانســجام البــراز الهويــة المرصيــة باالســلوب المعــارص اثيــة ال�ش الرق

ريــم هشــام عمــر

ــدي  ــل اىل االأســلوب التجري ــل  -  تمي ــون الجمي ــة الفن ــور بكلي ــدة بقســم الديك معي
بخطوطــه البســيطة و ألوانــه المنســجمة و المتناغمــة المســتوحاه مــن الطبيعــة 

ــد. ي آن واح
ــالق �ف ــدوء و االنط ــى اله ــة ع الباعث

Prof. Ahmed Abdel Halim El-Sayed Salama

 Lecturer of Interior architecture design at the faculty of Fine Arts- Helwan
 University  Owner /General Manager at ELITE Interiors Interior Design
 Consulting. Tends to lean more towards contemporary design in general,
influenced by reviving postmodernism

Prof. Tarek Nabil Rashed

 Professor at the Faculty of Fine Arts, Interior Design Department -  He is known
 .to provide functional comfort through his efficient use of internal space
 He’s also known for applying visual comfort in his designs to create a stress free
and a happy environment for occupants

دكتور أحمد عبد الحليم السيد سالمة

ي كليــة الفنــون الجميلــة جامعــة حلــوان 
محــارصف التصميــم الهندســة المعماريــة �ف

المالــك / المديــر العــام ELITE - استشــارات التصميــم الداخــىي - يميــل للتصميــم 
المعــارص بشــكل عــام، مــع تأثــرة باتجــاه إحيــاء - مــا بعــد الحداثــة.

دكتور طارق نبيل راشد

مــدرس بكليــة الفنــون الجميلــة قســم الديكــور شــعبة العمــارة الداخليــة . توفــري 
ــن خــالل  ــة م ف   الداخــى و المتعــة البرصي ــة �ف اســتخدام الحــري الراحــه الوظيفي
ــة  ــون إضاف ــة �ف الشــكل و الل ــري المعالجــات التشــكيلية و التصميمي ــق معاي تطبي

البهجــة و الســعادة والراحــة النفســية لمســتخدمى المــكان
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