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 محمد محمد الزواوي الترهوني 
. درس بمدرسة 1936لد بضواحي بنغازي سنة . فنان ساخر ورسام كاريكاتوري ليبي

م بشهادة رابعة    1956م، وتخرجت سنة  1951الداخلية حتى الرابعة االبتدائية (سنة األبيار 

 . يعتبر واحدا من أهم فناني الكاريكاتير في ليبياابتدائي)

 

 عمل ال

 1963 - 1961عمل رساًما بالقسم السمعي والبصري لوزارة األنباء واإلرشاد  •

 1963عمل في بداية حياته رسامًا في بنغازي وعند انتقاله إلى طرابلس عام  •

عمل رسامًا ومخرجًا صحفيًا بمجلة” اإلذاعة” بطرابلس وعلى صفحاتها شكل أول  

 لوحة ساخرة  

 1965مجلة (المرأة)  •

 1965صحيفة (الَعَلم)  •

 1967صحيفة (الميدان)  •

 1974مجلة األمل لألطفال  •

 ن شعاره القنفذ (الصدى الرياضي) وكا •

 1969صحيفة الثورة بعد قيام ثورة الفاتح العظيم  •

 رسامًا في صحيفة” االسبوع السياسي” •

 صحيفة الجماهيرية  •

 صحيفة” الزحف األخضر”  •

 1991مجلة ال,  •

 صحيفة (الشرق األوسط) حوالي صفحة الثني عشر عددا أسبوعيا •

 مجلة (الشاهد)  •

 مجلة (األهرام العربي)  •

 التي تصدر نصف شهريا صحيفة (مال وأعمال) •

 2010جريدة "الصباح أويا" األسبوعية  •
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 الكتب والمنشورات 

 )  1972 -1966الوجه اآلخر ( •

 ) 1983 - 1973أنتم ( •

 2007نواقيس  •

تجربة رسام  ٬«محمد الزواوي متعة السخرية» تحرير الكاتبة فاطمة غندور •

 ) 2011-  1935الكاريكاتير محمد الزواوي (

 

 المتحركة الرسوم 

 المملكة المتحدة  – قصة قصيرة بلندن بعنوان (الحاج نكد)   •

) دقيقة  45كتابة ورسم قصة بعنوان (يوميات جحا) ونفذتها باليابان ومدتها (  •

1981 

 

 جوائز ال

 1996وسام الفاتح في العيد العشرين   •

 وسام العمل الصالح مرتين  •

 ميدالية ذهبية في الكويت عن معرض شخصي  •

 م  2005الجامعة العربية كأحد الرواد عام  تكريم  •

 2007.02.03وسام األسوة الحسنة الذي منح له من مجلة األسوة الحسنة بتاريخ  •

 م

 

 :المعارض

 منها أقام العديد من المعارض المحلية والخارجية

 1982معرض تونس  •

 1983معرض الزواوي، شعبة الثقافة، ليبيا,  •
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في العاصمة الليبية طرابلس، عن عمر    2011يونيو عام   5توفي يوم األحد الموافق  

عام. الوفاة حدثت نتيجة جلطة في القلب عندما كان الفنان يخط خطوطه  76يناهز ال 

 إلى سقوطه عن كرسيه، ووفاته  األولى لرسمه الذي لم يكمله، مما أدى
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