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 خلدون غرايبة
  1968 أكتوبر 17األردن في  -من مواليد عمان 

 

 الخبرات

 دمشق سوريا -العربي  لموسوعة الكاريكاتيراالستشارية الهيئة عضو  •

 -عضو لجنة تحكيم مسابقة الرسامين الشباب (المؤسسة الصحفية األردنية)  •

 عمان األردن

 عمان األردن -عضو لجنة تحكيم في مجلة حاتم لألطفال  •

 سوريا -عضو لجنة تحكيم مسابقة ناجي العلي دمشق  •

 

 رسام كاريكاتير في

 وحتى اآلن 2016بيروت، منذ العام  -صحيفة "ميسلون" اللبنانية، لبنان  •

 2012تونس العاصمة، منذ العام  -صحيفة "صوت الشعب" التونسية، تونس  •

 وحتى اآلن

وحتى توقفها  2011ت منذ عام اإلمارا -أبو ظبي  اإلماراتية،مجلة "المرأة اليوم"  •

 عن الصدور

 2010وحتى  2007الكويت، منذ العام  -صحيفة "الجريدة" الكويتية، الكويت  •

 وحتى اآلن 2006األردن، منذ عام  -صحيفة "الرأي" األردنية، عمان  •

 2009إلى  2006لبنان منذ عام  -بيروت  اللبنانية،مجلة "الرأي اآلخر"  •

 2006إلى عام  2005اإلمارات منذ عام  -ية، دبي صحيفة "البيان" اإلمارات •

 2005إلى عام  2000األردن، منذ عام  -صحيفة "الرأي" األردنية، عمان  •

 1998إلى عام  1997األردن، منذ عام  -صحيفة "العرب اليوم" األردنية، عمان  •

صحيفة "المشرق اإلعالمي" التي تصدر عن المركز العربي والدولي للدراسات  •

وحتى توقفت عن  ،1997األردن، منذ بداية صدورها عام  -، عمان الصحفية

 2002الصدور 
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والى  1995جمهورية مصر العربية، منذ عام  -مجلة "اليسار" المصرية، القاهرة  •

 2002عام 

 فرنسا منذ -باريس  )،والفرنسية: العربية (الطبعتين " الفرنسيةصحيفة "المحرر •

 الصدور توقفها عنوحتى  1994عام 

 2000عام  إلى 1993عام ، منذ األردن -صحيفة" شيحان" األردنية، عمان  •

 1994عام  إلى 1992عام األردن، منذ  -صحيفة "المجد" األردنية، عمان  •

، وحتى توقفها عن الصدور عام 1992األردن، منذ عام  -صحيفة "آخر خبر"، عمان  •

1994  

  ، وحتى توقفها عن الصدور1991ام األردن، من ع -مجلة " األفق"، عمان  •

 

ونشرت أعماله بعدد من الصحف والمجالت األسبوعية واليومية األردنية العربية 

 األردن،األهالي/  األردن،الديار/  األردن،المستقبل/  األردن،: البالد/ واألجنبية مثل

األخبار"/ لبنان، الجماهير/ األردن، مجلة "النداء" لبنان، صحيفة "السفير"/ لبنان، صحيفة "

  "/ العراق، و"الصبح" إيرانلصحيفة “المستقب

 2003اختيرت بعض أعمال الكاريكاتير كرسالة بحث للتخرج في جامعة منوبة التونسية 

. محارم" من إخراج المخرج العربي الكبير محمد محارم.المشاركة في الفيلم السينمائي "

 2008ملص 

الفيلم تدور حول عالقة صداقة تنشا بين صبي الجئ من الجوالن السوري  قصة(

المحتل (يقيم في منطقة عش الورور على أطراف دمشق) وصبية هي ابنة لفنان 

ه، في هذا العمل السينمائي يستشف المخرج محمد كاريكاتير معتقل بسبب رسومات

 ملص خوف الطفولة

يقول محمد ملص عن فيلمه: "إن الفيلم يتحدث عن الخوف، وأثره في انكسار الحب". 

ويضيف قائًال: «ليست هذه كلمات كبيرة فحسب. لكن انطالقًا من وعيي بمجتمعي، 

محًا رئيسًا، إذ يستقر في ومعرفتي بتفاصيله في المرحلة المعاصرة، شكل الخوف مل

قلوب الناس، وهو ذو بعد غامض، وواسع، ومتعدد الجوانب، وهو ليس خوفًا 

اقتصاديًا فحسب، وال سياسيًا أو اجتماعيًا، وإنما هو خوف مقيم، هاجع في أعماق 

الناس. فالخوف وانكسار الحب والصداقة التي تنشأ بين صبي وفتاة في الحادية 

 "معشرة، هي قوام الفيل
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وعلى خلفية هذا الخط الدرامي، فإن ملص يستثمر حكاية فيلمه لينبه إلى قضية 

الجوالن المحتل، وما افرزه هذا االحتالل من تداعيات نفسية على أولئك الذين نزحوا 

من قراهم واستقروا في دمشق. ويقول: "الجوالن ال يختفي في هذا الفيلم، فالصبي 

نت قد نزحت من الجوالن إثر احتالله حين كان األب بطل الفيلم ينتمي إلى أسرة كا -

صبيًا صغيرًا، ولذلك دور في تأسيس الخوف والبحث عن جذوره وأنا أرى هؤالء النازحين 

  ")الذين يسكنون دمشق، كأنهم معلقون في الهواء بال جذور

 

 تأسيس عدد من الصحف

 لكترونية منهاأسس مع صديقه الشهيد ناهض حتر عدد من الصحف والمواقع اال

 1997صحيفة "الميثاق"/ األردن عام  .1

 2000مجلة "المقتبس اإلعالمي"/ األردن عام  .2

  2016صحيفة "ميسلون"/ لبنان عام  .3

، لكنها لم ترى النور 2005أسس مجلة "كاريكاتير" عالمية بعدة لغات في اإلمارات عام 

 بسبب عدم وجود جهة ممولة للمشروع

 

 مدير فني

 1997ام كاريكاتير في صحيفة " الميثاق " األردنية، منذ صدورها عام مدير فني ورس

 1998وحتى إغالقها عام 

رئيس تحرير فني ورسام كاريكاتير في مجلة " المقتبس اإلعالمي " منذ صدورها عام 

 2002وحتى إغالقها عام  2000

 

  مراسل صحفي

 1997وحتى عام  1995عام مراسل صحفي لجريدة السفير اللبنانية في عمان: من 
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 الكتب واإلصدارات

أرسم لي حقوق اإلنسان": كتاب كاريكاتير صدر عن منظمة اليونسكو في " .1

رسام كاريكاتير  58الذكرى الخمسين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، بمشاركة 

 1998سويسرا عام  الخمس.عالمي ممثلين للقارات 

اإلعالم وحرية الصحافة ": كتاب كاريكاتير صدر عن "المركز العربي والدولي " .2

للدفاع عن  19اسات الصحفية" في عمان باالشتراك مع "منظمة "المادة للدر

 1998الحريات الصحفية في لندن" عام 

 1999األول عام  ءللكاريكاتير “الجزالموسوعة العربية " .3

 2000الثاني عام  ءللكاريكاتير “الجزالموسوعة العربية " .4

ب كاريكاتير أصدرها د. من ضمن سلسة كت كتاب –كاريكاتير خلدون غرايبة " " .5

  2014"راي" االيطالية) عام  سيرجو فيتش (مدير قناة

البوم لوحات صغيرة" مع مجموعة من الفنانين التشكيليين، صدر في فرنسا " .6

2015 

 

 المعارض الشخصية

 1994 –جامعة اليرموك، اربد  –معرض شخصي لرسوم الكاريكاتير  •

 1995 –رموك، اربد جامعة الي –معرض شخصي لرسوم الكاريكاتير  •

 1996 –جامعة اليرموك، اربد  –معرض شخصي لرسوم الكاريكاتير  •

 1996–مجمع النقابات المهنية بعمان واربد  –معرض شخصي لرسوم الكاريكاتير  •

 1997 –جامعة اربد األهلية، اربد  –معرض شخصي لرسوم الكاريكاتير  •

 1998 –ية بعمان وأربد مجمع النقابات المهن –معرض شخصي لرسوم الكاريكاتير  •

–وأربد مجمع النقابات المهنية بعمان  –معرض شخصي لرسوم الكاريكاتير  •

1999   

 2005–نادي الصحافة اإلمارات دبي  –معرض شخصي لرسوم الكاريكاتير  •

 2009–تركيا  –اسطنبول  –معرض شخصي لرسوم الكاريكاتير  •

 –باري  – الموانئ)إلى  من الميناء (مهرجانمعرض شخصي لرسوم الكاريكاتير  •

 2010–ايطاليا 

  2014 –عمان  –جامعة البتراء  –معرض شخصي لرسوم الكاريكاتير  •

 -سوتشي  –معرض شخصي لرسوم الكاريكاتير في مهرجان الشباب العالمي  •

 2017روسيا 
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 المعارض المشتركة

عام  األردن -المركز الثقافي االسباني في عمان )،الشباب (الفنانونمعرض  •

1988 

 –مع مجموعة من الرسامين األردنيين في الفحيص  )،الفحيص (مهرجانمعرض  •

  1996األردن عام 

باالشتراك مع كل من: بهجت عثمان، أحمد  )،العرب (الكاريكاتيريونمعرض  •

حجازي، حسن حاكم، جورج بهجوري، يوسف عبدلكي، علي فرزات، مصطفى 

رقي، جمعة أحمد فرحات، عبد العزيز تاج، حسين، جالل الرفاعي، عبداللة المح

 –رؤوف عّياد، ناجي كامل، عبد الهادي الشّماع، وخلدون غرايبة، في عمان 

   1996األردن 

باالشتراك مع: بهجت عثمان، أحمد حجازي، محمد الزواوي،  )،للتطبيع.. (المعرض  •

يبة، يوسف عبدلكي، عمرو سليم، جمعه فرحات، خضير الحميري، وخلدون غرا

 1996اليمن  –في صنعاء 

 –فنان عالمي، جنيف  58باالشتراك مع  )،اإلنسانلي حقوق  (أرسممعرض  •

  1998سويسرا عام 

المتحدة اإلمارات العربية  -، دبي للكاريكاتير)األول العالمي  (الملتقىمعرض  •

  2000 عام

 2001فرنسا عام  -سان جويست  )،ناشيونالانتر  (صالونمعرض  •

 2002فرنسا عام  -سان جويست  )،ناشيونالانتر  (صالونمعرض  •

 2003 اليابان عام -طوكيو  )،الكاريكاتيررسوم  (معرضمعرض  •

 2004فرنسا عام  -سان جويست  )،ناشيونالانتر  (صالونمعرض  •

 2006إيران عام  -طهران  )،الهولوكوست(معرض  •

 2007عام  سوريا -دمشق  )،السوريالكاريكاتير  (مهرجانمعرض  •

 2010ايطاليا عام  -باري  الموانئ)،مهرجان (من الميناء إلى  •

  2012تونس عام  -تونس  )،الكاريكاتير (مهرجانمعرض  •

   2016لبنان عام  -بيروت  (المقاومة)،معرض  •

 2021 إيران عام -طهران  )،معرض (مهرجان فلسطين لن ننساك •

 (PRIMER SALÓN MUNDIAL DE HUMOR GRÁFICO CARTUNAL) معرض •

 2021 عام -كولومبيا  -بوغوتا  كولومبيا،في جامعة 
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 الجوائز

 2007ن سوريا (مسابقة موضوعها المسرح) الجائزة الخاصة مهرجا •

 2008الجائزة الخاصة مهرجان سوريا (مسابقة موضوعها األقالم)  •

 2010جائزة (مهرجان باري) ايطاليا  •

 2021الجائزة الخاصة مع مرتبة الشرف (مهرجان فلسطين لن ننساك) إيران  •

 

 التصميم

  تصميم شعارات لعدد من الشركات والهيئات •

  من أغلفة الكتب والملصقات (البوسترات)تصميم العديد  •

 تصميم إعالنات تجارية لعدد من الشركات والهيئات •

 

 لومات االتصال:مع

 khaldoon17@yahoo.com البريد االلكتروني:

 96279572720500 :رقم الهاتف

 2110, الرمز البريدي 2100.ب. ص األردن، – اربد العنوان البريدي:

 

 

 لمشاهدة أحدث نسخة الرجاء مسح الرمز أدناه

 

  
 )English( اإلنجليزيةالنسخة  النسخة العربية
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