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Scope and Content
The Egyptian Cinema and Theater Photo Collection consists of 20 albums, 743 black and
white photos that include shots of films and plays produced between 1913 and 1960. The
collection contains cinema press clippings, 36 cover page gifts from al-Kawakeb Magazine,
20 signatures of prominent Egyptian actors and images from Egyptian films and plays
performed during first fifty years of the 20th century. Many famous actors and actresses are
featured in these albums such as Youssef Wahbi, Najib Al-Rihani and Ali Al-Kassar in
addition to Tahia Carioca, Zuzu Shakib, Faten Hamama and many others in group photos.
The collection also includes individual portraits of several figures that were mostly active
during what was known as the golden age of the Egyptian cinema, 1940s-1960s. The
collection displays the work of several photographic studios of that time in Egypt like
Armand, Photo Ottoman, Mitry’s Photo Studio, London Studio, Photographie Française,
Labonza and Studio D’Art etc. The collection is relevant to researchers interested in the
history of Egyptian cinema and theater as well as the history of photography in Egypt during
the 20th century.

Arrangement
The collection is arranged as received by album number and the photos by a sequential order.
The collection includes 743 black and white photos but the actual number ranges between 1
and 478, many photos have the same number with alphabetical differentiation, ex. 5a, 5b, 5c,
216 a, 216b, etc.…
Album 1:
Album 2:
Album 3:
Album 4:
Album 5:

Cinema press clippings
36 colored cover page portrait gifts from al Kawakeb Magazine with 20
Egyptian actors’ signatures
Photos 1-12
Photos 13-44
Photos 45-79
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Album 6:
Album 7:
Album 8:
Album 9:
Album 10:
Album 11:
Album 12:
Album 13:
Album 14:
Album 15:
Album 16:
Album 17:
Album 18:
Album 19:
Album 20:

Photos 80-112
Photos 113-162
Photos 163-190
Photos 191-220
Photos 221-242
Photos 243-262
Photos 263-283
Photos 283-319
Photos 320-344
Photos 345-370
Photos 371-392
Photos 393-405
Photos 406-421
Photos 422-440
Photos 441-478

Historical Sketch
At the beginning of the twentieth century, lyric arts theater spread among the people in Egypt
through theatrical performances by Sheikh Salamah Hijazi and George Abiad, who
established a drama theater after his return from France in 1910. However, the eruption of
the 1919 revolution took this art to a new phase of musical theater using everyday language.
The new theater fostered artists that were already established in art such as Salama Hegazy
and Sayed Darwish. It was in the twenties that dramatic theater began to take its place with
Youssef Wahbi joining the list of pioneers, he presented works that were successful in Cairo
and Alexandria as well as in Syria, Lebanon and Marrakech.
On the other hand, pioneers of the comic theater such as Naguib al-Rihani and Ali Al-Kassar,
presented performances that were distinguished by originality and purposefulness.
When the Egyptian cinema flourished in the 1930s, most theater artists turned to movies, but
the theater still had its audience that preferred to watch the novel and interact with the actors
rather than watch a movie.
However, the artistic life remained limited to some amateurs and talented elite until the
Higher Institute of Dramatic Arts was founded in 1944. A new generation that relied more
on education than on talent was recognized, which led to the change of society’s view to
these arts. However, this view changed drastically after the 1952 revolution when the state
began sponsoring art, establishing the National Theater and producing films, then the
Egyptian National Troupe turned into the National Theater Troupe and the Modern Egyptian
Theater Troupe was established, all these entities created a large audience for the theater.
The 1960s witnessed an unprecedented theatrical boom in terms of directing, authoring,
experimentation and translation.
A group of talented directors and authors who performed most of their shows on the stage of
the National Theater emerged during the sixties, including authors Saad Eddin Wahba,
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Youssef Idris, Noaman Ashour and Salah Abdel Sabour, and directors Karam Mutawa and
Abdel Rahim. Al-Zarqani, Jalal Al-Sharqawy and Samir Al-Asfoury, until the last blow to
art in Egypt represented by the first setback (Naksa) in 1967 and then the economic openness
in the seventies, which had a significant impact on the theatrical performances.

Subject Headings
Motion pictures -- Egypt -- History -- 20th century.
Motion pictures industry -- Egypt -- History.
Motion pictures -- Egypt -- 20th century -- Pictorial works.
Stills (Motion pictures) -- Egypt.
Theater -- Egypt -- History.
Motion picture actors and actresses -- Egypt.
Acting -- Arab Countries.
السينما  --مصر  --تاريخ  --القرن العشرون.
صناعة السينما  --مصر  --تاريخ.
السينما  --مصر  --القرن العشرين  --االعمال المصورة.
الصور الثابته (السينما)  --مصر.
المسرح  --مصر  --تاريخ.
السينما ،الممثلون والممثالت  --مصر.
التمثيل  --البلدان العربية.

Genre and Form Subject Headings
Photo Album.
Photographic prints.
Portraits.
Group Portraits.

Container List
ألبوم : 1مقاالت حول المسرح والسينما المصرية مقتطعة من الصحف (بعض المقاالت مجهولة كامل
المصدر)1950-1939 ،
Album 1: Cinema Press Clippings, 1939-1950
 .1مسرحية العصر الذهبي :مسرحية دافيد كوبرفيلد ،العدد  - 5 – 293ديسمبر 1951 -
 .2فردوس حسن واحسان شريف وبينهما الطفل صالح وهبي؛ زينب صدقي؛ يوسف وهبي ،أحمد عالم؛
ونجمة ابراهيم ()Press clipping photos
 .3الطفل المسكين ابن نابليون ،العدد  -28 ،892نوفمبر 1951 -
 .4مشهد من مسرحية النسر الصغير ،يوسف وهبي وأمينة رزق ،العدد -28 ،892نوفمبر 1951 -
 .5تحذير :اشاعات عن الفرقة المصرية ،األهرام1951-7-5 ،
 .6آخر لحظة :قلوب األمهات-15 ،ديسمبر1950-
 .7قلوب االمهات ...مسرحية عصرية للكاتبة الفرنسية كلود سوكوري ].[1939
 .8بدار االوبرا !...البالغ ،العدد 1950-12-14 ،8955
 .9قلوب األمهات على مسرح االزبكية ،الزمان-11 ،ديسمبر 1950
 .10االستاذ زكي طليمات يقول :ان احالة الفنانين على المعاش معمول به في فرنسا ،يوسف بك وهبي يشرح
موقفه بشأن إحالة بعض ممثلي الفرقة المصرية على المعاش ،البالغ - 28 ،يونيو1951 -
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 .11من اين لك هذا؟ آخر لحظة ،عدد 1950-11-17 ،106
 .12المراة التي حاولوا مصادرتها ،اخر ساعة ،العدد 1950-11-8 ،837
 .13التاريخ على المسرح ،آخر لحظة ،العدد 1950-11-3 ،102
 .14ابر النحل :اين مسرحنا؟! األهرام1950-8-29 ،
 .15التمثيل والموسيقى والسينما ،األهرام1950-8-28 ،
 .16التمثيليات الدينية عند الغربيين ،االهرام1950-8-27 ،
 .17إبر النحل :اين مسرحنا ،فتحي أبو الفضل؛ الفرقة الموسيقية للتمثيل ،األهرام1950-8-30 ،
 .18من السؤول عن تدهور المسرح المصري ،محمد حسين الكاشف ،األهرام1950-8-16 ،
 .19ابر النحل :في فن التمثيل ،اسماعيل رسالن ،االهرام1950-8-8 ،
 .20إبر النحل :في فن التمثيل ،محمد علي ماهر ،االهرام1950-8-6 ،
 .21إبر النحل :مسرحنا ومسرحهم ،األهرام1950-8-5 ،
 .22ابر النحل :اين مسرحنا؟ّ! االهرام1950-8-4 ،
 .23ابر النحل :اين مسرحنا؟! األهرام1950-7-28 ،
 .24ابر النحل :أين مسرحنا؟! األهرام1950-7-25 ،
 .25زكي طليمات يقول" :الفرقة المصرية لم تفد شيئا من يوسف وهبي!" المصور-16 ،يونيو1950-
 .26ليس للفرقة المصرية رسالة! يوسف وهبي-9 ،يونيو1950-
 .27كل شيء هادئ في الفرقة المصرية.
 .28تفاصيل ما دار في إجتماع حل الفرقة المصرية ،أخبار اليوم ،العدد 1950-8-12 ،301
 .29ترقية التمثيل العربي ،األهرام1950-8-12 ،
 .30الفرقة المصرية تعمل في الهواء الطلق ،آخر ساعة ،العدد 1950-6-28 ،818
 .31وقصة شكوى ،آخر ساعة ،العدد 1950-6-28 ،818
 .32وراء الكواليس ،آخر ساعة ،العدد 1950-5-31 ،814
" .33سليمان نجيب" ساخط على الفن االنكليزي ،المصور -19 ،مايو1950 -
 .34زينب صدقي ..رزقها في رجليها.
 .35سوء فهم ،أين التفاتيش ،آخر ساعة ،العدد 1950-5-17 ،812
 .36المسرحية التي اوقفتها وزارة الشؤون آخر ساعة ،العدد 1950-5-22 ،804
 .37رأي مقالي :الدكتور صالح الدين بك في مشكلة الفرقة المصرية ،المصري1950/5/8 ،
 .38زكي طليمات والفرقة المصرية ،يوسف وهبي ،المصري1950-5-8 ،
 .39الفرقة المصرية ويوسف وهبي ،زكي طليمات ،المصري1950-5-8 ،
 .40وجوه من سنة  ،1950سليمان نجيب ،آخر ساعة ،عدد 1950-5-10 ،811
 .41الربيع في لندن ،سليمان نجيب ،آخر ساعة ،العدد 1950-5-3 ،810
 .42اإلنقالب في الفرقة المصرية ،زكي طليمات ،آخر ساعة ،العدد 1950-5-3 ،810
 .43الفرقة ثانيا ،آخر ساعة ،العدد 1950-5-3 ،810
 .44محاولة جديدة ،محضر تحقيق ،وبعد...؟ آخر ساعة ،العدد 1950-4-19 ،808
 .45الممثلة األولى زوجة وزير خارجية ،صالح الدهني ،آخر ساعة ،العدد  ،894في 1950-3-22
 .46تكريم الفرقة المصرية للتمثيل في مراكش ،األهرام1950-3-26 ،
 .47التمثيل في خدمة الشعب ،األهرام1925-3-25 ،
 .48الفرقة المصرية للتمثيل :نجاح حفالتها في مراكش ،األهرام1950-3-21 ،
 .49المسرح وتطوراته :ما الذي يفتقر اليه المسرح المصري؟ نبيل االلفي ،االهرام1950-1-26 ،
 .50أول ليلة من ألف ليلة ،آخر ساعة ،العدد 1949-12-7 ،789
 .51مسرحنا ...ومتى يستطيع الحياة ،زكي طليمات ،األهرام1949-12-15 ،
 .52رد على نقد :االوبرا الملكية ،يوسف وهبي ،االهرام1949-12-7 ،
 .53مواسم دار االوبرا الملكية ،سليمان نجيب ،األهرام1949-12-6 ،
 .54وراء الكواليس مع أبطال مسرحية "اليوم خمر "،آخر ساعة ،العدد 1949-10-19 ،782
 .55الباريسيون يدخلون األوبرا بالشورت ،مارسيان اللوزي ،آخر ساعة 1949-10-5 ،780
] .56كرسي نجيب الريحاني يجب أن يظل شاغرا[ ،صالح ذهني ،آخر ساعة 1949-6-29 ،766
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 .57من يخلف نجيب الريحاني على عرش الكوميديا ،صالح ذهني ،آخر ساعة ،العدد 1949-6-22 ،765
 .58جولة خلف الكواليس ،آخر أسبوع ،آخر ساعة ،العدد  ،763في 1949-6-8
 .59ثالثة من أقطاب المسرح المصري :يردون على كلمة يوسف وهبي بك في حفلة نقابة الممثلين.
 .60االستاذ زكي طليمات يرد على كلمة يوسف بك وهبي ،العدد  ،7975السنة 25
 .61محمد حسن بك يرد على كلمة يوسف بك وهبي
 .62سليمان نجيب بك يرد على كلمة يوسف بك وهبي

ألبوم  :2صور بورتريه لممثالت وممثلين مصريين هدية من مجلة الكواكب ،مع نماذج إمضاءات
لمجموعة منهم
Album 2: Colored cover page portrait gifts from al Kawakeb Magazine
with 20 Egyptian actors’ signatures
 .1ليلى فوزي
 .2أمينة بارودي
 .3كارم محمود
 .4ماري كويني
 .5برلنتي عبد الحميد
 .6لبلبة
 .7كيتي
 .8راقية محمود – تصوير بيلال
 .9أمينة رزق
 .10سامية جمال
 .11محمود المليجي
 .12لوال صدقي
 .13فاتن حمامة
 .14ميمي شكيب
 .15هدى سلطان
 .16محمد فوزي
 .17ليلى مراد
 .18محسن سرحان
 .19شريفة ماهر
 .20حسين صدقي
 .21عقيلة راتب
 .22بدرية رأفت
 .23كمال الشناوي
 .24زهرة العال
 .25تحية كاريوكا
 .26يحيى شاهين
 .27شادية
 .28صباح (لبنان)
 .29مديحة يسري
 .30ماجدة
 .31فاتن حمامة
 .32نعيمة عاكف
 .33مريم فخر الدين
 .34سميرة أحمد
 .35كريمان
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ألبوم  12 :3صورة1948-1925 ،

Album 3: 12 photos, 1925-1948

يحتوي على الصور  12-1من مسرحيتي قنصل الوز وليلة من العمر
 .1 رجاء توفيق1946 ،
 .2 سامية جمال.1946 ،
 .3 نعيمة عبده.1946 ،
 .4 هاجر حمدي.1946 ،
 .a .5 فيوليت صيداوي )لبنانية)  -ليلى خريستو
 .b .5 فيوليت صيداوي )لبنانية) وعزيزة بدر من مسرحية قنصل الوز.1925 ،
 .a .6 فيوليت صيداوي )لبنانية).1930 ،
 .b .6 فيوليت صيداوي )لبنانية).1937 ،
 .c .6 فيوليت صيداوي )لبنانية).1948 ،
 .a&b .7 فيوليت صيداوي )لبنانية) وعزيزة بدر من مسرحية ليلة من العمر.1937 ،
 .8 ممثل غير معرف.
 .9 سامية جمال.1945 ،
 .10 هاجر حمدي.1946 ،
 .11 ممثلون غير معرفين.1947 ،
 .12 نيللي مظلوم.1947 ،

ألبوم  34:4صورة1947-1945 ،

Album 4: 34 photos, 1945-1947

يحتوي على الصور  44-13من أفالم طالق سعاد هانم ،إبن الفالح ،عودة الغائب ،المالك األبيض ،النائب العام،
إبنة الفالح ،الهوى والشباب ،فاطمة ،رواية ،الزلة الكبرى ،وضربة القدر
 .13عقيلة راتب وفريد شوقي في فيلم طالق سعاد هانم ،إخراج :انور وجدي ،تأليف :ابو السعود االبياري ،أنور
وجدي.1947 ،
 .14لوال صدقي ورياض القصبجي1947 ،
 .15محمد الكحالوي ونظيمة إبراهيم من فيلم إبن الفالح ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :محمد الكحالوي.1947 ،
 .16فريد شوقي من فيلم طالق سعاد هانم ،إخراج :أنور وجدي ،تأليف :أنور وجدي ،ابو السعود االبياري.1947 ،
 .17عبد الفتاح القصدي من فيلم طالق سعاد هانم ،إخراج :أنور وجدي ،تأليف :أنور وجدي ،أو السعود االبياري،
.1947
 .18سهام رفقي من فيلم عودة الغائب ،إخراج :أحمد جالل ،تأليف :أحمد جالل.1947 ،
 .19محمود المليجي وعلوية جميل من فيلم المالك األبيض ،إخراج :ابراهيم عمارة ،تأليف :زهير بكير.1946 ،
 .20عباس فارس من فيلم النائب العام ،إخراج :أحمد كامل مرسي ،تأليف :أحمد شكري ،انتاج  – 1942عرض
.1947
 .21ابراهيم عارف من فيلم النائب العام ،إخراج :أحمد كامل مرسي ،تأليف :أحمد شكري.1942 ،
 .22عز الدين ذو الفقار.
 .23حسين رياض وميمي شكيب من فيلم المالك األبيض ،إخراج :ابراهيم عمارة ،تأليف :زهير بكير.1946 ،
 .a .24تحيه كاريوكا وعلي عبدالعال من ابنة الفالح ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :محمد كحالوي.1947 ،
 .b .24تحية كاريوكا ونظيمة ابراهيم من فيلم ابنة الفالح ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :محمد الكحالوي.1947 ،
 .25فاخر فاخروميمي شكيب من فيلم المالك األبيض ،إخراج :ابراهيم عمارة ،تأليف :زهير بكير.1946 ،
 .26عبد الفتاح القصري ،كمال المصري ،محمد ادريسي وحسن كامل.
 .27سليمان نجيب.1944 ،
 .a .28عزيزة بدر.1945 ،
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 .b .28عزيزة بدرو سناء سميح.1945 ،
 .29محمود رضا ،عبد المجيد شكري ،سراج منير ويوسف وهبي من فيلم ضربة القدر ،إخراج :يوسف وهبي،
تأليف :يوسف وهبي.1945 ،
 .30حسين فايق وأنور وجدي من فيلم الهوى والشباب ،إخراج :نيازي مصطفى ،تأليف :جالل صالح.1947 ،
 .31أنور وجدي وأم كلثوم من فيلم فاطمة ،إخراج :أحمد بدرخان ،تأليف :مصطفى أمين.1947 ،
 .32فردوس حسن وأم كلثوم من فيلم فاطمة ،إخراج :أحمد بدرخان ،تأليف :مصطفى أمين.1947 ،
 .33زوزو شكيب وأنور وجدي من فيلم راوية ،إخراج :نيازي مصطفى ،تأليف :نيازي مصطفى.1947 ،
 .34عباس فارس وكوكا.1945 ،
 .35زكي رستم من فيلم النائب العام ،إخراج :أحمد كامل مرسي ،تأليف :أحمد شكري ،انتاج  1942عرض .1947
 .36علوية جميل ،فؤاد جعفر وفاتن حمامة من فيلم المالك االبيض ،إخراج :ابراهيم عمارة ،تأليف :زهير باكير،
.1946
 .37ليلى مراد وسامية رشدي.
 .38ليلى مراد ومختار عثمان.
 .39يوسف وهبي
 .40ليلى مراد
 .41عقيلة راتب من فيلم الزلة الكبرى ،إخراج :ابراهيم عمارة ،تأليف :ابراهيم عمارة1945 ،
 .42زينب صدقي من فيلم النائب العام ،إخراج :أحمد كامل مرسي ،تأليف :أحمد شكري.
 .43مختار عثمان ،يوسف وهبي ،زوزو ماضي ويحيى شاهين من فيلم ضربة القدر ،إخراج :يوسف وهبي ،تأليف:
اميل زوال.1947 ،
 .44زوزو ماضي ،ليلى مراد وسامية رشدي من فيلم ضربة القدر ،إخراج :يوسف وهبي ،تأليف :اميل زوال.1947 ،

ألبوم  35 :5صورة1947-1945 ،

Album 5: 35 photos, 1945-1947

يحتوي على الصور  79-45من أفالم سلطانة الصحراء ،الهوى والشباب ،شمشون الجبار ،غرام وإنتقام ،المالك
األبيض ،األم ،بنات الريف ،مالئكة في جهنم ،وطاقية اإلخفاء
 .45لوال صدقي ،زوزو ماضي وثريا حلمي.
 .a & b & c .46كوكا ومحمود المليجي من فيلم سلطانة الصحراء ،إخراج :نيازي مصطفى ،تأليف :أبو السعود
االبياري.1947 ،
 .47حسن فايق وليلى مراد من فيلم الهوى والشباب ،إخراج :نيازي مصطفى ،تأليف :جالل صالح.1947 ،
 .48فردوس محمد ،ليلى مراد ،محمد كمال المصري وعزيزعثمان من فيلم الهوى والشباب ،إخراج :نيازي
مصطفى ،تأليف :جالل صالح.1947 ،
معرف
 .a & b .49ممثل غير ّ
 .50أنور وجدي.
 .51سراج منير وعبد الوارث عسر من فيلم شمشون الجبار ،إخراج :كامل التلمساني ،تأليف :كامل التلمساني،
.1947
 .a & b .52سراج منير ،عبد الوارث عسر وهاجر حمدي من فيلم شمشون الجبار ،إخراج :كامل التلمساني ،تأليف:
كامل التلمساني.1947 ،
 .53أسمهان وأنور وجدي من فيلم غرام وإنتقام ،إخراج :يوسف وهبي ،تأليف :يوسف وهبي.1944 ،
 .54يوسف وهبي ،فؤاد الرشيدي ،محمود المليجي وأسمهان من فيلم غرام وإنتقام ،إخراج :يوسف وهبي ،تأليف:
يوسف وهبي.
 .55محمود المليجي ،علوية جميل وحسين رياض من فيلم المالك األبيض ،إخراج :ابراهيم عمارة ،تأليف :زهير
بكير.1946 ،
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 .a&b .56محمود ذوالفقار.1947 ،
 .57يوسف وهبي1947 ،
 .58يوسف وهبي وأمينة رزق.
 .a & b & c .59أمينة رزق ،زينات صدقي وسعيد خليل من فيلم األم ،إخراج :عمر جميعي ،تأليف :عمر جميعي،
.1945
 .a & b & c & d .60أمينة رزق ،زينات صدقي وسعيد خليل من فيلم األم ،بطولة :إخراج :عمر جميعي ،تأليف:
عمر جميعي.1945 ،
 .a & b .61فاطمة رشدي وفايد محمد فايد من فيلم بنات الريف ،إخراج :يوسف وهبي ،تأليف :يوسف وهبي،
.1945
 .a & b & c & d .62يوسف وهبي من فيلم بنات الريف ،إخراج :يوسف وهبي ،تأليف :يوسف وهبي.1945 ،
 .a & b .63فاطمة رشدي من فيلم بنات الريف ،إخراج :يوسف وهبي ،تأليف :يوسف وهبي.1945 ،
 .a & b & c .64فاطمة رشدي من فيلم بنات الريف ،إخراج :يوسف وهبي ،تأليف :يوسف وهبي.1945 ،
 .a & b .65زوزو حمدي الحكيم ،فاتن حمامة والسيد بدير من فيلم مالئكة في جهنم ،إخراج :حسن اإلمام ،تأليف:
السيد بدير.1946 ،
 .a & b .66زوزو حمدي الحكيم والسيد بدير من فيلم مالئكة في جهنم ،إخراج :حسن االمام ،تأليف :السيد بدير،
.1946
 .a & b .67زوزو حمدي الحكيم ،فاتن حمامة والسيد بدير من فيلم مالئكة في جهنم ،إخراج :حسن االمام ،تأليف:
السيد بدير.1946 ،
 .68فاتن حمامة من فيلم مالئكة في جهنم ،إخراج :حسن االمام ،تأليف :السيد بدير.1946 ،
 .69تحيه كاريوكا وأمينة شريف من فيلم طاقية اإلخفاء ،إخراج :نيازي مصطفى ،تأليف :ابو السعود االبياري،
.1945
 .70محمود المليجي.
معرف.
 .71ممثل غير ّ
 .72محمود المليجي.
 .73سامية جمال.
 .a & b & c .74سامية جمال وفردوس محمد.
 .75أمينة شريف (امينة فهمي)
 .76اسماعيل ياسين
 .77مديحة يسري ومحمد أمين.
 .78ممثل غير معرف
 .79محمد أمين.

ألبوم  32 :6صورة1947-1938 ،

Album 6: 32 photos, 1938-1947

يحتوي على الصور  112-80من أفالم عودة القافلة ،هدية ،بحبح في بغداد ،يحيا الفن ،الستات عفاريت ،كانت
مالكا ،هارب من السجن ،ساعة التنفيذ ،أرض النيل ،مصنع الزوجات ،غدر وعذاب ،أوالد الذوات ،حبابة ،وحياة
الظالم
 .80ثريا فخري وحسن فايق من فيلم عودة القافلة ،إخراج :أحمد بدرخان ،تأليف :احمد بدرخان  -يوسف جوهر،
.1946
 .81حسين صدقي وسميرة خلوصي من فيلم عودة القافلة ،إخراج :أحمد بدرخان ،تأليف :احمد بدرخان  -يوسف
جوهر.1946 ،
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 .82حسن البارودي وحسين صدقي من فيلم عودة القافلة ،إخراج :أحمد بدرخان ،تأليف :احمد بدرخان  -يوسف
جوهر.1946 ،
 .83عزيزة أمير من فيلم هدية ،إخراج :محمود ذوالفقار ،تأليف :محمود ذوالفقار.1947 ،
 .84محمود ذو الفقار وعزيزة أمير من فيلم هدية ،إخراج :محمود ذوالفقار ،تأليف :محمود ذوالفقار.1947 ،
 .85فوزي الجزايرلي من فيلم بحبح في بغداد ،إخراج :حسين فوزي ،تأليف :بديع خيري.1942 ،
 .a .86محمد أمين من فيلم يحيا الفن ،إخراج :حسن حلمي ،تأليف :حسن حلمي.1947 ،
 .b .86محمد أمين ،اسماعيل ياسين وتحية كاريوكا ،من فيلم يحيا الفن ،بطولة :إخراج :حسن حلمي ،تأليف :حسن
حلمي.1947 ،
 .87ليلى فوزي من فيلم الستات عفاريت ،إخراج :حسن اإلمام ،تأليف :أبو السعود اإلبياري.1947 ،
 .88محمد سلمان.1947،
 .89ماري كويني من فيلم كانت مالكا ،إخراج :كامل عباس ،تأليف :كامل عباس1947 ،
 .90عبد العزيز محمود من فيلم هارب من السجن ،إخراج :محمد عبد الجواد ،تأليف :محمد عبد الجواد1947 ،
 .91حسين رياض من فيلم هارب من السجن ،إخراج :محمد عبد الجواد ،تأليف :محمد عبد الجواد.1947 ،
 .92ماري منيب ،نوفمبر.1947 ،
 .93محمود ذوالفقار من فيلم هدية ،إخراج :محمود ذوالفقار ،تأليف :محمود ذوالفقار.1947 ،
 .94نجمة ابراهيم وحسين صدقي من فيلم عودة القافلة ،إخراج :أحمد بدرخان ،تأليف :احمد بدرخان ويوسف جوهر،
.1946
 .95يوسف وهبي من فيلم ساعة التنفيذ ،إخراج :يوسف وهبي ،تأليف :يوسف وهبي1938 .
 .96أنور وجدي وجورج أبيض من فيلم أرض النيل ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :يوسف جوهر.1946 ،
 .97محمود المليجي ،سميرة خلوصي ،حسين رياض وحسين صدقي من فيلم عودة القافلة ،إخراج :أحمد بدرخان،
تأليف :احمد بدرخان  -يوسف جوهر.1946 ،
 .98محمود ذوالفقار وعزيزة أمير من فيلم هدية ،إخراج :محمود ذوالفقار ،تأليف :محمود ذوالفقار.1947 ،
 .99محمود ذوالفقار وعزيزة أمير من فيلم هدية ،إخراج :محمود ذوالفقار ،تأليف :محمود ذوالفقار.
معرفين.
 .100ممثالن غير ّ
 .101شكوكو وأنور وجدي.
 .102سميرة خلوصي من فيلم عودة القافلة ،إخراج :أحمد بدرخان ،تأليف :احمد بدرخان  -يوسف جوهر.1946 ،
 .103أنور وجدي ،أمينة شريف ومحمد أمين.
 .104كوكا من فيلم مصنع الزوجات ،إخراج :نيازي مصطفى ،تأليف :فهيم حبشي.1941 ،
 .105حسين صدقي وأمينة شريف من فيلم غدر وعذاب ،إخراج :حسين صدقي ،تأليف :حسين صدقي.1947 ،
 .106أنور وجدي وفردوس محمد.
 .107ممثلون غير معرفين.
 .108ممثلون غير معرفين.
 .109أنور وجدي وعقيلة راتب من فيلم أرض النيل ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :يوسف جوهر.1946 ،
 .110يوسف وهبي من فيلم أوالد الذوات ،إخراج :محمد كريم ،تأليف :محمد كريم.1932 ،
 .111عزيزة أمير ومحمود ذوالفقار من فيلم حبابة ،إخراج :نيازي مصطفى ،تأليف :أحمد فتحي.1944 ،
 .112أنور وجدي من فيلم حياة الظالم ،إخراج :أحمد بدرخان ،تأليف :أحمد بدرخان.1940 ،
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ألبوم  53 :7صورة1948-1932 ،

Album 7: 53 photos, 1932-1948

يحتوي على الصور  162-113من أفالم معروف اإلسكافي ،غروب ،مدينة الغجر ،جحا والسبع بنات ،أبو حلموس،
ليلى البدوية ،الوردة البيضاء ،وحياة حائرة
 .113يوسف وهبي.
 .114ليلى مراد ونجيب الريحاني.
 .115ليلى مراد ونجيب الريحاني.
 .116نجيب الريحاني ،يوسف وهبي وليلى مراد.
 .117عبد الوارث عسر ونجيب الريحاني.
 .118زينب صدقي ومحمود توفيق من فيلم معروف اإلسكافي ،إخراج :فؤاد الجزايرلي ،تأليف :فؤاد الجزايرلي،
.1947
 .119ثريا حلمي،علي الكسار ،اسماعيل ياسين وفردوس محمد.
 .120علوية جميل ،جالل حرب وبشارة واكيم.
 .121مختار عثمان وسراج منير.
 .122اسماعيل ياسين.
 .123ابراهيم حمودة.
 .124فردوس محمد وعلي الكسار.
 .125عقيلة راتب وزكي رستم.
 .126اسماعيل ياسين.
 .127محمد عبد القدوس من فيلم غروب ،إخراج :أحمد كامل مرسي ،تأليف :أحمد كامل مرسي.1947 ،
 .128سراج منير.
 .129محمود السباع من فيلم مدينة الغجر ،إخراج :محمد عبد الجواد ،تأليف :محمد عبد الجواد.1945 ،
 .130أحمد البيه ورياض القصبجي من فيلم جحا والسبع بنات ،إخراج :فؤاد الجزايرلي ،تأليف :أبو السعود االبياري،
.1947
 .131ثريا حلمي ،فردوس محمد ،عبد الفتاح القصري وعلي الكسار.
 .132فردوس محمد وعبد المنعم اسماعيل.
 .133اسماعيل ياسين.
 .134ناظم رشدي ،دولت أبيض ويحيى شاهين.
 .135كمال المصري.
 .136مديحة يسري.
 .137فؤاد شفيق.
 .138بشارة واكيم.
 .139يوسف وهبي.
 .140ثريا فخري ،رجاء وسامية جمال.
 .141ماري منيب من فيلم أبو حلموس ،إخراج :ابراهيم حلمي ،تأليف :بديع خيري.1947 ،
 .142ماري كويني.
 .143حسن فايق من فيلم أبو حلموس ،إخراج :ابراهيم حلمي ،تأليف :بديع خيري.1947 ،
 .a .144عزيزة أمير.
 .b .144محمود ذوالفقار.
 .145بهيجة حافظ من فيلم ليلى البدوية ،إخراج :ماريو فولبي ،تأليف :بهيجة حافظ.1944 ،
 .a .146عزيز سليمان ،كاميليا وعبد المجيد شكري.
 .b .146بشارة واكيم.
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 .a .147مختار عثمان وكاميليا.
 .b .147ابراهيم حمودة ،كاميليا وعباس كامل.
 .148شادية.1949 ،
 .149سراج منير ،زينب صدقي وراقية ابراهيم.
 .150محمد عبد الوهاب من فيلم الوردة البيضاء ،إخراج :محمد كريم ،تأليف :محمد كريم1932 ،
 .151كمال الشناوي وأحالم.
 .152فاطمة رشدي ،يحيى شاهين ودولت أبيض.
 .153اسماعيل ياسين.
 .154فاطمة رشدي ويحيى شاهين.
 .155عبد المنعم اسماعيل.
 .156عباس فارس من فيلم أبو حلموس ،إخراج :ابراهيم حلمي ،تأليف :بديع خيري.1947 ،
 .157محمد عبد الوهاب.
 .158أميرة أمير.
 .159آسيا.
 .160سميرة أحمد.
 .161بهيجة حافظ وإبراهيم حمودة من فيلم ليلى البدوية ،إخراج :ماريو فولبي ،تأليف :بهيجة حافظ.1944 ،
 .162نورالهدى والسيد بدير من فيلم حياة حائرة ،إخراج :احمد سالم ،تأليف :أحمد سالم.1948 ،

ألبوم  28 :8صورة1947-1941 ،

Album 8: 28 photos, 1941-1947

يحتوي على الصور  190-163من أفالم مالك الرحمة ،مصنع الزوجات ،الغيرة ،الزناتي خليفة ،قلبي دليلي،
وأحكام العرب
 .163راقية ابراهيم من فيلم مالك الرحمة ،إخراج :يوسف وهبي ،تأليف :يوسف وهبي.1946 ،
 .164راقية ابراهيم1944 ،
 .165راقية ابراهيم1945 ،
 .166راقية ابراهيم1945 ،
 .167راقية ابراهيم.1944 ،
 .168احسان الجزائري من فيلم مصنع الزوجات ،إخراج :نيازي مصطفى ،تأليف :فهيم حبشي.1941 ،
 .169محمد الجندي.1946 ،
 .170يحيى شاهين.1947 ،
 .171فاتن حمامة.1946 ،
 .172نجاة علي.1947 ،
 .173أميرة أمير.1946 ،
 .174اسمهان.1945 ،
 .175نجاة الصغيرة.1946 ،
 .176لطيفة.1947 ،
 .177نور الهدى.1947 ،
 .178كوكا.1946 ،
 .179كوكا.1946 ،
 .180ثريا حلمي.1945 ،
 .181عقيلة راتب من فيلم الغيرة ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :بديع خيري.1946 ،
 .182عقيلة راتب.1947 ،
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 .183زوزو نبيل من فيلم الزناتي خليفة ،إخراج :حسن حلمي ،تأليف :حسن حلمي.1947 ،
 .184ميمي شكيب.1946 ،
 .185زوزو نبيل.1946 ،
 .186أنور وجدي من فيلم قلبي دليلي ،إخراج :أنور وجدي ،تأليف :أبو سعود االبياري.1947 ،
 .187محمد البكار.1946 ،
 .188ليلى فوزي.1945 ،
 .189محمد الكحالوي من فيلم أحكام العرب ،إخراج :ابراهيم عمارة ،تأليف :محمد الكحالوي.1946 ،
 .190فؤاد سليم.

ألبوم  35 :9صورة1948-1945 ،

Album 9: 35 photos, 1945-1948

يحتوي على الصور  220-191من أفالم ورد شاه ،إبن الفالح ،وعنتر
 .191عزيزة أمير.
 .192بشارة واكيم وشكوكو.
 .193عبد السالم النابلسي ،عبد العظيم ،اسماعيل ياسين ،أحمد بدرخان ،عاطف سالم ،محمد فوزي ،تحيه كاريوكا،
حلمي رفلة وشكوكو.
 .194محمود السباع.
 .195مختار عثمان من فيلم ورد شاه ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :بيرم التونسي.1947 ،
 .196رجاء عبده وعلي الكسار من فيلم ورد شاه ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :بيرم التونسي.1947 ،
 .197حسين صدقي ولوال صدقي.
 .198نور الهدى ،زوزو ماضي ومحمد الديب.
 .199محمود المليجي وهاجر محمد.
 .200محمد أمين.
 .201فاتن حمامة.
 .202الهام حسين وليلى فوزي.
 .203هاجر حمدي وبشارة واكيم.
 .204ماري كويني مع مجموعة من الفنانات.
 .205عزالدين ذوالفقار.
 .206زوزو شكيب ويوسف وهبي.
 .207عز الدين ذو الفقار ،فاتن حمامة وبشارة واكيم.
 .a .208تحية كاريوكا ،عبد السالم النابلسي ،اسماعيل ياسين وشكوكو من فيلم إبن الفالح ،إخراج :عبد الفتاح حسن،
تأليف :محمد الكحالوي.1947 ،
 .b .208تحية كاريوكا مع مجموعة من الراقصات من فيلم إبن الفالح ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :محمد
الكحالوي.1947 ،
 .c .208محمد الكحالوي وتحية كاريوكا من فيلم إبن الفالح ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :محمد الكحالوي،
.1947
 .a .209محمد فوزي.
 .b .209محمد فوزي واسماعيل ياسين.
 .c .209محمد فوزي.
 .210احمد صدقي (األول من اليمين) ،كارم محمود (في الوسط) ومحمد الخضري (قبل األخير من اليسار(
 .211فتحية علي ،عزيزة أمير وأمينة شريف.
 .212محمد فوزي ونور الهدى.
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 .213ماري كويني وعبد العزيز خليل.
 .214علي الكسار.
 .215زوزو ماضي.
 .216سراج منير من فيلم عنتر ،إخراج :نيازي مصطفى ،تأليف :عبد العزيز سالم.1945 ،
 .a .217نور الهدى واسماعيل ياسين.
 .b .217محمد فوزي.
 .218فؤاد شفيق وماري منيب.
 .219فريد االطرش وتحية كاريوكا.
 .220أمال وحيد وابنها.1948 ،

ألبوم  25 :10صورة1947-1946 ،

Album 10: 25 photos, 1946-1947

يحتوي على الصور  242-221من أفالم ورد شاه ،الكل يغني ،خاتم سليمان ،طريق السالمة ،قلبي دليلي ،اللعب
بالنار ،البريمو ،غني حرب ،والماضي المجهول
 .221حورية محمد ورجاء من فيلم ورد شاه ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :بيرم التونسي.1947 ،
 .222أميرة أمير ونجاة علي من فيلم الكل يغني ،إخراج :عزالدين ذوالفقار ،تأليف :محمد مصطفى المنفلوطي.1947 ،
 .223ليلى مراد وزكي رستم من فيلم خاتم سليمان ،إخراج :حسن رمزي ،تأليف :حسن رمزي.1947 ،
 .224محمد الهيب من فيلم طريق السالمة.1947 ،
 .225يحيى شاهين ورجاء عبده من فيلم ورد شاه ،إخراج :عبد الفتاح حسن ،تأليف :بيرم التونسي.1947 ،
 .226أحمد عالم وأمينة نور الدين.
 .227فريد األطرش ومديحة يسري.
 .228إحسان الجزائرلي.
 .229سيد سليمان من فيلم طريق السالمة.1947 ،
 .230هاجر حمدي وفريد شوقي.
 .231أنور وجدي من فيلم قلبي دليلي ،إخراج :أنور وجدي ،تأليف :ابو السعود االبياري.1947 ،
 .232ليلى مراد من فيلم قلبي دليلي ،إخراج :أنور وجدي ،تأليف :أبو السعود االبياري.1947 ،
 .233فريد شوقي وزوزو ماضي من فيلم اللعب بالنار ،إخراج :عمر جميعي ،تأليف :زكي ابراهيم.1947 ،
 .234سهام رفقي ومحمود شكوكو من فيلم البريمو ،إخراج :كامل التلمساني ،تأليف :كامل التلمساني.1947 ،
 .235أميرة أمير ومحمود شكوكو من فيلم غني حرب ،إخراج :نيازي مصطفى ،تأليف :أبو السعود االبياري.1947 ،
 .a .236أنور وجدي وعزيزة حلمي.
 .b .236عزيزة حلمي.
 .c .236أنور وجدي وعزيزة حلمي.
 .237أمينة نور الدين وأحمد سالم من فيلم الماضي المجهول ،إخراج :أحمد سالم ،تأليف :بديع خيري.1946 ،
 .238فردوس محمد وليلى مراد من فيلم الماضي المجهول ،إخراج :أحمد سالم ،تأليف :بديع خيري.1946 ،
 .239ليلى مراد وأحمد سالم من فيلم الماضي المجهول ،إخراج :أحمد سالم ،تأليف :بديع خيري.1946 ،
 .240بشارة واكيم ،ليلى مراد ،أحمد سالم وأحمد عالم من فيلم الماضي المجهول ،إخراج :أحمد سالم ،تأليف :بديع
خيري.1946 ،
 .a .241أحمد البيه.
 .b .241أحمد البيه.
 .242احمد البيه.
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ألبوم  21 :11صورة1947-1946 ،

Album 11: 21 photos, 1946-1947

يحتوي على الصور  262-243من أفالم قلبي دليلي ،غني حرب ،عدو المجتمع ،الغندورة ،والماضي المجهول
 .243ليلى مراد وأنور وجدي من فيلم قلبي دليلي ،إخراج :أنور وجدي ،تأليف :أبو السعود االبياري.1947 ،
 .244ليلى مراد وسعيد أبو بكر من فيلم قلبي دليلي ،إخراج :أنور وجدي ،تأليف :أبو السعود االبياري.1947 ،
 .245محمود شكوكو واسماعيل ياسين من فيلم قلبي دليلي ،إخراج :أنور وجدي ،تأليف :أبو السعود االبياري.1947 ،
 .246محمود شكوكو من فيلم غني حرب ،إخراج :نيازي مصطفى ،تأليف :أبو السعود االبياري.1947 ،
 .247عباس فارس من فيلم عدو المجتمع ،إخراج :ابراهيم عمارة ،تأليف :يوسف جوهر.1946 ،
 .248أحمد عالم ،منيرة المهدية وروحية خالد من فيلم الغندورة ،إخراج :ماريو فولبي ،تأليف :موريس قصيري،
.1935
 .249أحمد عالم ومنيرة المهدية من فيلم الغندورة ،إخراج :ماريو فولبي ،تأليف :موريس قصيري.1935 ،
 .250أمينة نور الدين وأحمد سالم من فيلم الماضي المجهول ،إخراج :أحمد سالم ،تأليف :بديع خيري.1946 ،
 .251بشارة واكيم ومحمد كامل من فيلم الماضي المجهول ،إخراج :أحمد سالم ،تأليف :بديع خيري.1946 ،
 .252تحية كاريوكا ومحمد فوزي.
 .253فوزي الجزائرلي وليلى فوزي.
 .254محمود اسماعيل ورجاء.
 .255عباس فارس ،محمود اسماعيل ،ثريا حلمي ،رجاء ،ليلى فوزي ،فوزي الجزائرلي واسماعيل ياسين.
 .256زينات صدقي وفوزي الجزائرلي.
 .257نورالهدى.
 .258فريد االطرش.
 .259بشارة واكيم وسليمان نجيب.
 .260نورالهدى وحسين صدقي.1947 ،
 .a & b .261بديعة فوزي.1947 ،
 .262رجاء ومحمود اسماعيل.1947 ،

ألبوم  34 :12صورة1948-1926 ،

Album 12: 34 photos, 1926-1948

يحتوي على الصور  283-263من مسرحيات حواء ،النائب هيلين ،شارع شبرا وفيلم ناهد شاه.
 .a & b .263زوزو شكيب.1935 ،
 .a & b .264سراج منير.1935 ،
 .a .265يوسف حسني في دور الكونت في رواية حواء  -فرقة فاطمة رشدي.
 .b .265يوسف حسني.1930 ،
 .a & b .266فتحية فهمي .1934 ،انتاج :باليجيو باالس.
 .a .267عليه فوزي من فيلم ناهد شاه.1930 ،
 .b .267عليه فوزي.1928 ،
 .c .267عليه فوزي.1932 ،
 .a & b .268عليه فوزي.1945 ،
 .a & b .269ماري منصور.1930 ،
 .a & b .270عقيلة راتب.1935 ،
 .a & b .271بهيجة حافظ.1930 ،
 .a .272فتحية فؤاد.1932 ،
15

 .b .272فتحية فؤاد.1948 ،
 .a & b & c .273فردوس حسن.
 .a & b .274روز اليوسف من النائب هيلين ،فرقة عبد الرحمن رشدي.
 .a .275سرينا ابراهيم ،كيكي وعلوية جميل.1930 ،
 .b .275سرينا ابراهيم ،ماري منصور وعلوية جميل.1930 ،
 .a .276بشارة واكيم.1928 ،
 .b .276بشارة واكيم.1932 ،
 .a .277محمد حسين الشجاع.1925 ،
 .b .277أمين عطا هللا.1927 ،
 .c .277سيد اسماعيل وحسين نجيب.1930 ،
 .a .278فتوح نشاطي وحسن البارودي.1926 ،
 .b .278منسى فهمي وسيد درويش على مسرح برنتانيا.
 .a .279أمين صدقي.1927 ،
 .b .279أمين صدقي ونجيب الريحاني.1927 ،
 .c .279نجيب الريحاني.1935 ،
 .a .280عقيلة راتب.1930 ،
 .b .280عزيزة أمير.1930 ،
 .a .281محمد عبد الوهاب.1927 ،
 .b .281أم كلثوم.1927 ،
 .282حسين رياض.1937 ،
 .283علي الكسار في مسرحية شارع شبرا.

ـAlbum 13: 79 photos, 1913-1960

ألبوم  79 :13صورة1960-1913 ،

يحتوي على الصور  319-284من أفالم الزواج ،ابقى اغمرني ،ومسرحيات مظلوم يا وعدي ،قسمتي ،راسبوتين،
أحالهم 28 ،يوم ،دولة الحظ ،سرقوا الصندوق يا محمد ،ملكة الجمال ،البربري في الجيش.
 .a .284كريمة أحمد .1924 ،تصويرPhoto Ottoman :
 .b .284كريمة أحمد .1929 ،تصويرMitry's photo studio :
 .a .285محمد مصطفى.1927 ،
 .b .285محمد مصطفى.1927 ،
 .a .286ماري منيب .1936 ،تصويرM. Khaled :
 .b .286ماري منيب .1937 ،تصويرM. Khaled :
 .a .287سيد مصطفى ،حسني كلود وعزيزة .1927 ،تصويرMitry's photo studio :
 .b .287سيد مصطفى .1927 ،تصويرMitry's photo studio :
 .288علي رشدي ،فاطمة رشدي ومحمد المليجي ،فالديمير من فيلم الزواج ،في أحد ستديوهات باريس .إخراج:
فاطمة رشدي ،تأليف :فاطمة رشدي.1930 ،
 .a & b & c .289فيكتوريا كوهين .1930 ،تصوير.H. Badawani :
 .a .290رتيبه رشدي .1930 ،تصويرMitry's photo studio :
 .b & c .290رتيبه رشدي .1930 ،تصوير.Mitry's photo studio :
 .a .291يوسف عزالدين وماري عزالدين من مسرحية مظلوم يا وعدي ،تأليف :فوزي الجزايرلي.1935 ،
 .b .291ماري عزالدين.1935 ،
 .c .291يوسف عزالدين من فيلم ابقى اغمرني.1925 ،
 .a .292رتيبه رشدي وابنتها.1940 ،
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 .b .292رتيبة رشدي .1925 ،تصوير.Photo Jean Cairo :
 .a .293فتوح نشاطي.1928 ،
 .b .293فتوح نشاطي.1928 ،
 .a .294ابراهيم فوزي (الملحن).1935 ،
 .b .294فوزي منيب.1925 ،
 .c .294حامد مرسي .1925 ،تصويرLondon Studio :
 .a .295عفيفة اسكندر (العراق).1950 ،
 .b .295صبرية حسين (العراق).1950 ،
 .c .295يحيى فائق (العراق).1950 ،
 .296كامل عجالن ،شيخ أبو العيون ومديحة يسري.1947 ،
 .a .297سامية جمال ،زوزو نبيل ،زوزو حمدي الحكيم ،نجيب الريحاني ،حسين رياض ،دولت أبيض ،فريد
األطرش ومحمد فوزي.1947 ،
 .b .297حسين فايق ،سامية جمال ،نجيب الريحاني ،روجيه خالد ،فريد االطرش ،الوزير جالل فهمي باشا ،يوسف
وهبي ،دولت أبيض ،جورج ابيض ،زوزو نبيل ،حسين رياض ،صالح أبو سيف ،أحمد عالم وتوفيق
اسماعيل (امام المكتب) في موقع وزارة الشؤون االجتماعية في ضيافة الوزير جالل فهمي
باشاDecember 1947.
 .a .298توفيق المردنلي  .1930تصويرLondon Studio - Cairo :
 .b .298جبران نعوم (سوريا).1930 ،
 .c .298ابو عمه .1930 ،تصويرMitrys Photo Studio - Cairo :
 .a .299كيكي .تصوير.Photo London Cairo :
 .b .299كيكي .1933 ،تصويرPhoto London Cairo :
 .a .300نسيمة.
 .b .300بديعة صادق.1935 ،
 .c .300ماري وماري منصور.1933 ،
 .a .301نعيمة عاكف.1950 ،
 .b .301أوالد عاكف.1938 ،
 .a .302ببا عزالدين .1938 ،تصوير.Photographie francaise :
 .b .302ببا عزالدين .1936 ،تصوير.Photographie francaise :
 .a .303ابراهيم يونس .1948 ،تصوير.London Studio – Cairo :
 .b .303عبد العزيز علي .تصويرCairo - London Studio :
 .a .304محمد علوان.1950 ،
 .b .304نور الدمرداش.]1950[ ،
 .305أحمد جمال الدين ،عبد العزيز أحمد ونجيب الريحاني من مسرحية قسمتي.1940 ،
 .a .306حياة صبري.1948 ،
 .b .306أستير شطاح.1935 ،
 .a .307زوزو حمدي الحكيم.1948 ،
 .b .307زوزو حمدي الحكيم.1950 ،
 .a .308يوسف وهبي من مسرحية راسبوتين ،إخراج :يوسف وهبي ،تأليف :يوسف وهبي .1960 ،إنتاج :مسرح
رمسيس.
 .b .308أمينة رزق وكريمة أحمد .1924 ،تصوير.Photo London Cairo :
 .a .309علي الكسار من مسرحية أحالهم ،تأليف :أمين صدقي.1920 ،تصويرLabonza Cairo Egypt. :
 .b .309علي الكسار من مسرحية  28يوم .1925 ،تصويرMitry's photo studio :
 .c .309علي الكسار .1925 ،تصويرLabonza Cairo - Egypt :
17

 .a .310علي الكسار وأمين صدقي من مسرحية دولة الحظ.1931 ،
 .b .310علي الكسار من مسرحية سرقوا الصندوق يا محمد.1932 ،
 .c .310علي الكسار.1930 ،
 .a .311علي الكاسر من مسرحية ملكة الجمال.1927 ،
 .b .311علي الكسار من مسرحية البربري في الجيش.1927 ،
 .a .312زكية إبراهيم بلباس البحر في راس البر.1913 ،
 .b .312سيد مصطفى ،علي الكسار ،محمد حسن الشجاع ،محمد زكي ابراهيم وحكمت فهمي.1930 ،
 .c .312علي الكسار.1939 ،
 .a .313سيدة فهمي .1930 ،استديو رمسيس.
 .b .313سيدة فهمي.1930 ،
 .314نظلة مزراحي .1915 ،تصوير.London studio – Cairo :
 .a .315صالحة قاضي .1920 ،تصوير.Mitry's Studio – Cairo :
 .b .315صالحة قاضي.1915 ،تصويرLondon Studio – Cairo .:
 .c .315صالحة قاضي.1918 ،تصوير.London Studio – Cairo :
 .a .316صالحة قاضي.1950 ،تصوير.Photo London – Cairo :
 .b .316صالحة قاضي.1936 ،تصوير.Mitry's Studio – Cairo :
 .a .317حسين رياض ومحمود المليجي في تونس.1930 ،
 .b .317محمود المليجي.1950 ،
 .c .317محمود المليجي.1929 ،
 .a .318محمود المليجي.1930 ،
 .b .318محمود المليجي.1928 ،
 .c .318محمود المليجي.
 .a .319محمود المليجي.1930 ،
 .b .319محمود المليجي.1930 ،
 .c .319محمود المليجي.1930 ،

ألبوم  43 :14صورة1935-1922 ،

Album 14: 43 photos, 1922-1935

يحتوي على الصور  344-320من أفالم إمرأة لها ماضي ،كرسي االعتراف ،الموت المدني ،االنانية،
ومسرحيتي كارمن ،والكاميليا
 .320محمود المليجي.1947-2-28 ،
 .a .321ماري بورصلي.
 .b .321ماري بورصلي.
 .a .322جانيت حبيب.1929 ،
 .b .322فؤاده حلمي.1929 ،
 .a .323هونوريا من فيلم إمرأة لها ماضي.1935 ،
 .b .323هونوريا من فيلم كرسي االعتراف.1935 ،
 .a .324فيوليت صيداوي (لبنان) ،زوزو لبيب والبا.1933 ،
 .b .324فيوليت صيداوي (لبنان) ،ليلى خريستو وجيزيل .1930 ،تصويرM. Khaled :
 .c .324فيوليت صيداوي( ،لبنان) .1928
 .a .325فيوليت صيداوي( ،لبنان) .1926
 .b .325فيوليت صيداوي( ،لبنان) بشارة واكيم وفتحية شريف.1932 ،
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 .c .325بهيه أمير ،فيوليت صيداوي( ،لبنان) .1927
 .a .326إحسان كامل.
 .b .326إحسان كامل.1922 ،
 .a .327فيكتوريا سويد .1930 ،تصوير.Mitry's Photo Studio :
 .b .327فكتوريا سويد .1922 ،تصوير :بدر.
 .a .328سرينا إبراهيم.1924 ،
 .b .328سرينا إبراهيم.1930 ،
 .c .328سرينا إبراهيم .1924 ،تصوير.Mitry's Photo Studio:
 .a .329سرينا إبراهيم.
 .b .329سرينا إبراهيم .1925 ،تصوير.Mitry's Photo Studio :
 .a .330سرينا إبراهيم .تصوير :بدر.
 .b .330عبد الرحمن رشدي وسرينا ابراهيم من فيلم الموت المدني
 .a .331سرينا إبراهيم من فيلم الدكتور.1930 ،
 .b .331سرينا إبراهيم من فيلم الدكتور.1925 ،
 .a .332أمينة رزق .1930 ،تصوير :فوتو نونو.
 .b .332أمينة رزق .1938 ،تصوير :سعيد.
 .a .333سرينا إبراهيم.
 .b .333سرينا إبراهيم من فيلم االنانية.1922 ،
 .334سرينا إبراهيم .1925 ،تصويرMitry's Photo Studio :
 .335دولت أبيض .1929 ،تصويرMitry's Photo Studio :
 .336حسين رياض.1927 ،
 .a .337منيرة المهدية.1920 ،
 .b .337منيرة المهدية.1928 ،
 .338منيرة المهدية من مسرحية كارمن.
 .339زينب صدقي من مسرحية الكاميليا .1930 ،تصوير :بدر.
 .a .340زينب صدقي .1925 ،تصوير.Zolo Cairo :
 .b .340زينب صدقي .1930 ،تصوير.London Studio – Cairo :
 .341زينب صدقي .1928 ،تصوير.Badr :
 .342زينب صدقي.1925 ،
 .343زينب صدقي.1925 ،
 .344عزيز عيد.1929 ،

ألبوم  45 :15صورة1951-1946 ،

Album 15: 45 photos, 1946-1951

يحتوي على الصور  370-345من أفالم نجف وفتنة
 .345عزيز عيد.
 .346ابراهيم الجزار وعبد اللطيف جمجوم.
 .347تحيه كاريوكا من فيلم نجف ،إخراج :كامل الحفناوي ،تأليف :كامل الحفناوي.1945 ،
 .348تحيه كاريوكا.1950،
 .349تحيه كاريوكا.1944 ،
 .350تحيه كاريوكا.1948 ،
 .351تحية كاريوكا من فيلم نجف ،إخراج :كامل الحفناوي ،تأليف :كامل الحفناوي.1945 ،
 .352تحيه كاريوكا.1942 ،
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 .353تحيه كاريوكا.1949 ،
 .a .354سناء سميح.
 .b .354سناء سميح.
 .a .355لوال صدقي.1948 ،
 .b .355لوال صدقي.1948 ،
 .a .356لوال صدقي .1949 ،تصويرArmand, Cairo :
 .b .356لوال صدقي .1949 ،تصويرArmand, Cairo :
 .c .356لوال صدقي .1949 ،تصويرArmand, Cairo :
 .a .357لوال صدقي.
 .b .357لوال صدقي.
 .c .357لوال صدقي.
 .d .357أمين صدقي ولوال صدقي (الطفلة).1920 ،
 .358امال وحيد.1947 ،
 .359كاميليا.1949 ،
 .360كاميليا من فيلم فتنة ،إخراج :محمود اسماعيل ،تأليف :أحمد بدرخان  -مصطفى أمين.1947 ،
 .a .361كاميليا 1949 ،تصوير :حسين بكر.
 .b .361كاميليا.
 .c .361كاميليا .1949 ،تصوير :حسين بكر.
 .a .362كاميليا.
 .b .362كاميليا.1950 ،
 .c .362كاميليا.1950 ،
 .a .263كاميليا.1951 ،
 .b .363كاميليا.1951 ،
 .a .364كاميليا في باريس.1949 ،
 .b .364كاميليا في باريس.1949 ،
 .c .364كاميليا في باريس.1949 ،
 .d .364كاميليا في باريس.1949 ،
 .a .365لطيفة.
 .b .365سميحة سميح.
 .a .366امينة شريف .1947/5/13 ،تصوير :حسين بكر.
 .b .366امينة شريف.1947/5/13 ،تصويرStudio D'art - Le Caire :
 .a .367أمينة شريف .1947 ،تصوير :حسين بكر.
 .b .367أمينة شريف.
 .c .367أمينة شريف .تصويرStudio D'art - Le Caire :
 .a & b & c .368أمينة شريف .1946 ،تصوير :حسين بكر.
 .a & b .369أمينة شريف .1946 ،تصوير :حسين بكر.
 .a & b & c .370أمينة شريف.1946 ،تصوير.Studio D'art - Le Caire :
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ألبوم  24 :16صورة1949-1924 ،

Album 16: 24 photos, 1924-1949

يحتوي على الصور  392-371من أفالم الكاردينال واالستعباد ،ومسرحيات أحدب نوتردام ،المجنون ،سكاربيا
في توسكا ،الولدان الشريدان ،وكرسي االعتراف
 .371لقطة لمسرح رمسيس في مصر.
 .372يوسف وهبي وعبد الحليم الحصري.
 .373يوسف وهبي.1935 ،
 .a .374يوسف وهبي من فيلم الكاردينال.1927 ،
 .b .374يوسف وهبي من فيلم الكاردينال.1927 ،
 .a .375توفيق اسماعيل.1949 ،
 .b .375يوسف وهبي.1939 ،
 .376يوسف وهبي.1925 ،
 .377يوسف وهبي.1930 ،
 .378سرينا إبراهيم ،يوسف وهبي وعزيزة أمير .تصوير :بدر.
 .379أحمد عالم ،أمينة رزق ويوسف وهبي من فيلم قمبيز.
 .380يوسف وهبي وأمينة رزق من فيلم االستعباد.1930 ،
 .381يوسف وهبي وروز اليوسف.
 .382يوسف وهبي وحسين رياض.
 .383يوسف وهبي من مسرحية أحدب نوتردام.
 .384يوسف وهبي من مسرحية المجنون .1924 ،تصوير :بدر.
 .385يوسف وهبي من مسرحية سكاربيا في توسكا.
 .386يوسف وهبي ،مختار عثمان من مسرحية الولدان الشريدان.
 .387يوسف وهبي من مسرحية كرسي االعتراف.
 .388يوسف وهبي وروز اليوسف تصوير :كمال حمودة
 .389يوسف وهبي وروز اليوسف.1924 ،
 .390يوسف وهبي ،روز اليوسف من مسرحية دافيد كوبرفيلد ،تصوير :كمال حمودة
 .391أحمد سالم ،أم كلثوم ،جالل فهيم ،محمد صالح الدين ،حسني نجيب ،محمد عبد العظيم ،يوسف وهبي ،أنور
وجدي وأحمد بدرخان.
معرفين.
 .392ممثلون غير ّ

ألبوم  19:17صورة1948-1928 ،

Album 17: 19 photos, 1928-1948

يحتوي على الصور  405-393من مسرحيتي النسر الصغير والكاميليا ،وفيلم مدينة الغجر
 .a & b .393فاطمة رشدي  .946تصويرZola - Cairo - Kamal Hamouda. :
 .a .394فاطمة رشدي.1935 ،
 .b .394فتوح نشاطي  -عزيز عيد  -فاطمة رشدي.1930 ،
 .a .395فاطمة رشدي  -سرينا ابراهيم  -علي يوسف  -حسن سبكي  -سعيد خليل.
 .b .395فؤاد شفيق  -منسى فهمي  -مختار عثمان.1930 ،
 .a .396فاطمة رشدي من مسرحية النسر الصغير التي عرضت على مسرح رمسيس ،تأليف :إدمون روستان،
تعريب عزيز عيد والسيد قدري .1928 ،تصويرLondon Studio - Cairo - Kamal Hamouda :
 .b .396فاطمة رشدي من مسرحية النسر الصغير التي عرضت على مسرح رمسيس ،تأليف :إدمون روستان -
تعريب عزيز عيد والسيد قدري .1928 ،تصويرBadr - Kamal Hamouda :
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 .397فاطمة رشدي من مسرحية الكاميليا .تصويرKamal Hamouda :
 .a .398فاطمة رشدي .1931 ،تصويرKamal Hamouda :
 .b .398فاطمة رشدي ،تصويرKamal Hamouda :
 .a & b .399فاطمة رشدي .1930 ،تصويرBadr - Kamal Hamouda :
 .a .400فاطمة رشدي .1930 ،تصويرKamal Hamouda :
 .b .400فاطمة رشدي .تصويرKamal Hamouda :
 .a .401فاطمة رشدي .1930 ،تصويرKamal Hamouda :
 .b .401فاطمة رشدي .تصويرKamal Hamouda :
 .402فاطمة رشدي.1948 ،
 .403فاطمة رشدي .1950،تصويرSabri :
 .404فاطمة رشدي من فيلم مدينة الغجر ،إخراج :محمد عبد الجواد ،عاطف سال ،تأليف :محمد عبد الجواد ،بديع
خيري.1952 ،
 .405فاطمة رشدي.1952 ،

ألبوم  19 :18صورة1948 -1928 ،

Album 18: 19 photos, 1928-1948

يحتوي على الصور  421 -406من أفالم المستهترة ،اللصوص ،الفاكهة المحرمة ،قمبيز ،عنترة ،الرواية اليتيمة،
والقاصر
 .406أحمد عالم.
 .407أحمد عالم وزينب صدقي من فيلم المستهترة .1934 ،تصوير Photo by Moutih:
 .408أحمد عالم وزينب صدقي من فيلم المستهترة.1934 ،
 .409أحمد عالم وزينب صدقي من فيلم المستهترة .1934 ،تصويرPhoto by Moutih:
 .a & b & c .410أحمد عالم من فيلم اللصوص.1924 ،
 .a .411احمد عالم ،يوسف وهبي ،فتوح نشاطي ،مختار عثمان ،يحيى فائق ،أمينة رزق واخرون.
 .b .411أمينة رزق.1932 ،
معرفات.1929 ،
 .c .411ممثالت غير ّ
 .a .412أحمد عالم  -فتوح نشاطي  -يوسف وهبي  -مختار عثمان  -حسين رياض  -حسن البارودي  -فردوس
حسن رحلة تونس .1924
 .b .412أحمد عالم  -حسن محمود  -فتوح نشاطي  -حسين فوزي.1924 ،
 .c .412ممثلون وموسيقيون غير معرفين.1925 ،
 .413أحمد عالم ،فردوس حسن وزكي طليمات (اثناء التدريب) من فيلم الفاكهة المحرمة.
 .414أحمد عالم1927 ،
 .415أحمد عالم ،أمينة رزق ،يوسف وهبي من فيلم قمبيز .تصويرPhoto Nounou :
 .416محمد ابراهيم (شيبوب) ،أحمد عالم ،دولت أبيض (عبلة)  -جورج أبيض (عنترة)  -فردوس حسن من فيلم
عنترة .1935 ،تصوير Badr:
 .a .417أحمد عالم ،أنور وجدي (اثناء التدريبات) من فيلم الرواية اليتيمة .1936 ،تصوير: Moutih.
 .b .417أحمد عالم1949-02-12 ،
 .a .418يوسف وهبي ،وزير الشؤون المصري جالل فهمي باشا ،أحمد عالم في زيارة الى مكتب الوزير.
 .b .418وزير الشؤون المصري جالل فهمي باشا ،دولت أبيض ،يوسف وهبي ،جورج أبيض ،زوزو نبيل ،حسين
رياض في زيارة لمكتب الوزير.
 .419أنور أحمد ،احمد عالم ،يوسف وهبي ،محمد عبد الوهاب ،زكي طليمات في حفل نقابة ممثلي المسرح والسينما،
.1948
 .420أحمد عالم في فيلم القاصر.1947 ،
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 .421أحمد عالم.1944-11-29 ،

ألبوم  19 :19صورة1945-1935 ،

Album 19: 19 photos, 1935-1945

يحتوي على الصور  440-422من مسرحية طابور الغرام ،ومسرحيات أخرى غير معرفة.
 .a & b & c .422لطفية نظمي .1945 ،تصوير :مطيع = Moutih
 .423حسين رياض.
 .424مشهد من احدى المسرحيات.
 .425مشهد من احدى المسرحيات.
 .426جورج أبيض من مسرحية لويس الحادي عشر ،تأليف :جورج أبيض.1949 ،
 .427جورج ابيض من مسرحية لويس الحادي عشر ،تأليف :جورج ابيض.1949 ،
معرفين.
 .428ممثالن غير ّ
معرفين.
 .429ممثلون غير ّ
معرفين.
 .430ممثلون غير ّ
معرفين.
 .431ممثالن غير ّ
 .432يوسف وهبي.
 .433يوسف وهبي.
 .434يوسف وهبي.
 .435يوسف وهبي وأمينة رزق.
 .436يوسف وهبي.
معرفين .تصوير :مطيع = Moutih
 .437ممثلون غير ّ
 .438عباس الدالي ،رتيبه رشدي ،ابراهيم رمزي ،انصاف رشدي ،عبد الفتاح القصري ،محمد سالمة ،ممدوح النمر
ومحمد ادريس من مسرحية طابور الغرام.1935 ،
 .439أنور وجدي وعلي الكسار
 .440علي الكسار.

ألبوم  177 :20صورة1948-1932 ،

Album 20: 177 photos, 1932-1948

يحتوي على الصور  478 -441من مسرحية حكم قراقوش وفيلم غني حرب الخ.
 .451 – 441ميمي شكيب ونجيب الريحاني من مسرحية حكم قراقوش ،إخراج :نجيب الريحاني ،تأليف :نجيب
الريحاني1935 ،
 .a .452حسن البارودي ،لطفي الحكم ،اسكندر منسى ،حسين صدقي ،سيد سليمان ،فوليت صيداوي ،نجيب ابراهيم
وسيد فوزي.1936 ،
 .b .452فيوليت صيداوي وفتحية شريف.1935 ،
 .a & b .453محمود المليجي وفيوليت صيداوي.1932 ،
 .a .454فاطمة رشدي ،فيوليت صيداوي (لبنان) وزوزو حمدي الحكيم.1936 ،
 .b .454فردوس محمد وفيوليت صيداوي( ،لبنان) .1936
 .c .454فيوليت صيداوي (لبنان) وزوزو حمدي الحكيم.1933 ،
 .d .454فيوليت صيداوي (لبنان) وزوزو حمدي الحكيم.1936 ،
 .1-455فتحية محمد.
 .2-455إمام محمد.
 .3-455حسين إبراهيم.
 .4-455فهمي آمان.
 .5-455محمود التوني.
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 .6-455فيوليت صيداوي (لبنان).
 .7-455تحية محمد.
 .8-455فيفي سعيد.
 .9-455رجاء محمد.
 .10-455علية فوزي.
 .11-455كمال الصاوي.
 .1-456أحمد عالم.1948 ،
 .2-456محمد زكي ابراهيم.1948 ،
 .3-456سراج منير.1948 ،
 .4-456زكي رستم.1948 ،
 .5-456علي الكسار.1948 ،
 .6-456فتوح نشاطي.1948 ،
 .7-456عبد العزيز خليل.1948 ،
 .8-456محمود المليجي.1948 ،
 .9-456محمود اسماعيل.1948 ،
 .10-456حسين عيسى.1948 ،
 .1-457نجيب الريحاني.
 .2-457بشارة واكيم.
 .3-457حسن فايق.
 .4-457ماري منيب.
 .5-457عبد الفتاح القصري.
 .6-457استيفان روستي.
 .7-457زينات صدقي.
 .8-457كمال المصري.
 .9-457حسن كامل.
 .10-457محمد الديب.
 .1-458كارم محمود.
 .2-458ادمون تويما.
 .3-458زكي رستم.
 .4-458فتوح نشاطي.
 .5-458السيد بدير.
 .1-459عبد الحميد بدوي.
 .2-459نبيه سليمان.
 .3-459محمد ابراهيم صبيح.
 .4-459حسن شلبي.
 .5-459ابراهيم حلمي.
 .6-459زكي ابراهيم الفيومي.
 .7-459عبد الحميد حمدي.
 .8-459محمد محمد السباعي.
 .9-459محمود نصر.
معرف
 .10-459ممثل غير ّ
 .11-459محمد عبد المجيد نصر.
 .1-460أحمد البيه.
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 .2-460علي رشدي.
 .3-460محمد فوزي.
 .4-460فوزي الجزايرلي.
 .5-460فيليب كامل.
 .6-460فكتوريا كوهين.
 .7-460عليه فوزي.
 .8-460محمد شكري.
 .1-461اسماعيل ياسين.
 .2-461نعمات عبد القادر.
 .3-461حسين المليجي.
 .4-461سيد سالمة.
 .5-461حسين ابراهيم.
 .6-461فوزي منيب.
 .7-461عباس البليدي.
 .8-461محمد كامل.
 .9-461ابراهيم حموده.
 .1-462محمد الهواري.
 .2-462نعيمة الهواري.
 .3-462صالح يونس.
 .4-462نعيمة جمال.
 .5-462ببا نصيف.
 .6-462محمد الخضري.
 .1-463فريد شوقي.
 .2-463عمر الحريري.
 .3-463محمد علوان.
 .4-463عدلي كاسب.
 .5-463نعيمة وصفي.
 .6-463فرج النحاس.
 .7-463سعيد ابو بكر.
 .8-463صالح نظمي.
 .1-464عبد العزيز الجاهلي.
 .2-464حمدي.
 .3-464فؤاد فهيم.
 .4-464لطفي الحكيم.
 .5-464عبد المجيد شكري.
 .6-464مصطفى منسى.
 .7-464سيد مصطفى.
 .8-464اسكندر منسى.
 .9-464اسكندر منسى.
 .10-464محمد حجازي.
 .11-464حلمي العشماوي.
 .1-465حسن اسماعيل.
 .2-465محمد الشاطئ.
25

 .3-465نسيم نسيم.
 .4-465احمد عامر.
 .5-465فهيم سليمان.
 .6-465عبد النبي محمد.
 .7-465عزت الجاهلي.
 .8-465علي حسن.
 .9-465توفيق اسماعيل.
 .1-466صالح منصور.
 .2-466نعيم مصطفى.
 .3-466رشدي محمد خليفة.
 .1-467وداد حمدي.
 .2-467ليلى حلمي.
 .3-467دولت عبد الحميد.
 .4-467عزيزة علي.
 .5-467اعتدال شاهين.
 .6-467فتحيه شاهين.
 .7-467فردوس حسن عثمان.
 .8-467فوزية ابراهيم.
 .1-468نادية السبع.
 .2-468نادية السبع.
 .3-468كيكي عماد.
 .4-468عفاف شاكر.
 .5-468برلنتي عبد الحميد.
 .6-468فتحية محمود.
 .7-468سعاد احمد.
 .8-468سعاد احمد.
 .1-469زينب صدقي.
 .2-469تحيه كاريوكا.
 .3-469زوزو نبيل.
 .4-469حكمت فهمي.
 .5-469لطفية نظمي.
 .6-469زكية ابراهيم.
 .7-469سناء سميح.
 .8-469بهية أمير.
 .9-469زوزو شكيب.
 .10-469ممثلة غير معرفة.
 .1-470سعدية القصري.
 .2-470نعيمة فهمي.
 .3-470فيفي برسوم.
 .4-470نبيلة حمدي.
 .5-470حسين لطفي  -نوال لطفي.
 .6-470ممثلة غيرمعرفه.
 .1-471سرينا ابراهيم.
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. جراسيا قاصين.2-471
. جنيان حشمت.3-471
. عزيزة بدر.4-471
. عزيزة محمد.5-471
. عزيزة محمد.6-471
. لطيفة أمين.7-471
. لطيفة أمين.8-471
. ممثلة غير معرفه.9-471
. ممثلة غيرمعرفه.10-471
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. كاميليا.1-472
. أمينة شريف.2-472
. حورية محمد.3-472
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